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Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo ano LEIA AGORA

  A Polícia Civil do RN começou a 
Operação Vetus 2,  que se refere ao 
combate a violência contra idosos. 

PÁGINA 8

LUIZ
ALMIR

 Quem nunca se acabou na pasta de 
amendoim por pensar “é fi t, então 
pode”?! Pois, então, se enganou! 

PÁGINA 12

FABRÍCIA
MESQUITA

 O presidente Bolsonaro já sabe que 
bater nas instituições da República 
não é bom para os negócios.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Clija Chait comanda mais de 20 
empreendimentos de comes e bebes 
nos Estados Unidos e Coreia do Sul. 

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

  Prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira, disse e depois disse que 
não disse. Tá encrencado o coronel.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

VALE TUDO

Fátima anuncia investimentos 
de quase 500 milhões de reais

Rogério garante ter destinado 
cerca de R$ 3,5 bilhões ao RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

GERAL. 10 |   O encontro foi reali-
zado no auditório da Estação das 
Artes Elizeu Ventania. Os comer-
ciantes foram orientados quanto 
ao uso das áreas nos cemitérios São 
Sebastião e Novo Tempo. Durante a 
reunião, foi promovido sorteio dos 
espaços e cadastramento dos ven-
dedores.

GERAL. 12 |  O Corpo de Bombei-
ros Militar do RN registrou um au-
mento de 42% de atendimentos de 
ocorrências de incêndios � orestais 
em todo o estado. O levantamento 
leva em conta os registros feitos 
entre janeiro e setembro deste ano 
em comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2020. 

ECONOMIA. 7 |  Contribuir com a 
sustentabilidade de Natal, conci-
liando os interesses sociais, eco-
nômicos e a preservação do meio-
-ambiente. Foi com este foco que a 
Fecomércio RN reuniu vereadores e 
o prefeito Álvaro Dias, no Seminá-
rio Desenvolve Natal – Debatendo 
o Plano Diretor. 

CIDADES. 9 |   O delegado de Polícia 
Civil Nivaldo Floripes, que investi-
gava o assalto à empresa de energia 
eólica em Jandaíra, mês passado, 
disse que enviou o inquérito para 
a Divisão Especializada em Inves-
tigação e Combate ao Crime Or-
ganizado, mas o chefe de lá, Erick 
Gomes, disse que não recebeu. 

Prefeitura de Mossoró 
organiza comércio 
para Dia de Finados

Aumenta número de 
incêndios florestais 
no estado em 2021

Fecomércio RN abre 
debates sobre Plano 
Diretor de Natal

Investigações sobre 
assalto milionário 
estão paralisadas Carlos Eduardo Alves: 

fenômeno eleitoral?

Últimas da Política

Jean Paul em silêncio

S  em apoios políticos no inte-
rior e até mesmo na capital 
potiguar, presidente do PDT 

no RN se mantém bem em pes-
quisas eleitorais. PÁGINA 6

Senador continua com prestígio 
em alta na cúpula nacional do PT .

 Governadora Fátima Bezerra e ministro Rogério Marinho apostam todas as fi chas para atrair a atenção do eleitorado e anunciam obras estruturantes para o Rio Grande do Norte. Página 3
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A melhor obsessão é não ter 
uma. É saber avançar, saber 
parar e saber recuar. Agora, 

o presidente Bolsonaro já sabe que 
bater nas instituições da República 
não é bom para os negócios.

Pesquisas da semana passada mos-
traram isso. Ele recuperou alguns centí-
metros de popularidade ou pelo menos 
diminuiu sua rejeição, que é brutal, 
ao � car calado. Talvez ele leve isso em 
consideração até a próxima exposição 
desnecessária.

Mas o presidente precisa esticar a 
corda, no � nal das contas, para manter 
a sua base mais radical unida. É como 
uma reserva necessária que garanta ao 
menos o segundo turno com a colabo-
ração do perene desalinhamento das 
oposições.

Imagine um tabuleiro de qualquer 
coisa com as peças dos jogadores mis-
turadas e onde os oponentes estejam 
lado a lado buscando exterminar-se 
mutuamente sem exatamente saber 
por onde.

Essa confusão é a matéria prima da 
velha máxima da política do “dividas 
e reinarás”. E embora Bolsonaro não 
saiba conceitualmente do que trata o 
princípio, não signi� ca que ele não te-
nha talento e intuitividade para bancar 
esse jogo.

São 30 anos de parlamento fazen-
do bpolítica e se dando bem com ela a 
ponto de montar uma franquia de su-

cesso a partir da própria família e dos 
amigos comprovadamente � éis à linha 
de comando.

Agora mesmo, os estrategistas pa-
lacianos, entre um “sim, senhor” e um 
“não, senhor”, começaram a trabalhar 
para se aproximar da tal terceira via, 
enquanto o chefe mantém unido o seu 
rebanho original.

A recente e completa conversão 
do ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, à ala dos fanáticos de ocasião, 
revela apenas um cálculo que é o 
mesmo dos demais integrantes do 
primeiro escalão do governo com 
ambições políticas.

Se a massa de eleitores atuais do 
presidente não é su� ciente para elegê-
-lo, pelo menos a julgar pelas pesquisas, 
é mais do que su� ciente para colocar o 
restante nesse barco, como aconteceu 
no famoso embarque patrocinado por 
Bolsonaro nas eleições de 2018.

O fato dele ter perdido a maior par-
te de eleitores desde então empurrou 
para as oposições uma tarefa notoria-
mente difícil no Brasil presidencialista: 
unir uma  frente ampla contra alguma 
coisa.

Forças hegemônicas contra forças 
hegemônicas é o produto mais � el e 
acabado do sistema político brasileiro.

Ele é fragmentado em dezenas de 
partidos, mas unido em relação aos 
interesses de sobrevivência, mesmo 
quando o país está em frangalhos.

Obcecados são tolos de carteirinha

Dono da tese
O dono dessa teoria, segundo 

o jornal, é Eduardo (PSL-SP), um 
dos � lhos do presidente. Ele com-
partilhou nas redes sociais uma 
postagem do pai sobre itens que 
tiveram impostos federais zerados, 
como rádios e telas de LCD, com a 
seguinte pergunta: “E os ‘liberais’ 
da ‘3ª via’ � cam como...”.

O problema é que esse arroubo 
criativo do 03 não explica como o 
candidato Jair vai se desvencilhar 
dos graves problemas econômicos 
do país a ponto de lhe render votos 
su� cientes para a reeleição.

Resolvo e faço
Planejamento de governo pas-

sou longe na administração Bolso-
naro. Ele acorda de manhã de um 
sonho ruim e resolve esbravejar: 
“Vamos privatizar a Petrobras, não 
tem jeito!” – digamos que a frase 
seja essa. “Guedes, vamos privati-
zar isso daí. Já tá me enchendo o 
saco isso daí”. E acrescenta: “No 
tocante a isso daí não quero me 
aborrecer, entendeu aí?”

Dizem que essa é a forma mais 
aproximada de Bolsonaro recolo-
car o país nos trilhos de uma eco-
nomia liberal, repleta de “isso daí”.

Herança militar
Obcecado pela segurança na-

cional, os militares no Brasil sem-
pre abordaram a geopolítica como 
um de seus temas preferidos, sem, 
contudo, abrir mão um milímetro 
de suas convicções estatizantes.

Talvez por isso alguns famosos 
comunistas, como Carlos Lamar-
ca, tenham se apaixonado pelo 
Exército antes de iniciar uma guer-
ra particular contra ele há 50 anos.

Era o tempo em que de Fidel 
em Cuba a Pinochet, no Chile, não 
abriam mão de seus uniformes e 
coturnos como objetos de adora-
ção.

Gogó de Bolsonaro
O presidente adora fazer “ar-

minha”, mas também adora posar 
com fuzis para fotos. Isso o deixa o 
próprio Rambo dos trópicos. Mas a 
verdade é que ele pouco acompa-
nhou os tempos mais sangrentos 
da ditadura por uma impossibili-
dade plenamente compreensível. 
Jair nasceu em 21 de março de 
1955. Em 64, tinha nove anos. Em 
1970, auge da repressão do gover-
no de Emílio Garrastazu Médici, ti-
nha 15 anos. Tecnicamente, a fase 
da masturbação.

Aposta
A apuração da Folha de S. 

Paulo adornou o noticiário po-
lítico deste � m de semana. Em 
comemoração a 30 dias de trégua 
com o Judiciário, o jornal especula 
se Bolsonaro perdeu ou não uma 
parcela de apoiadores mais radi-
cais. E depois de ouvir auxiliares 
presidenciais em o�  naturalmen-
te, a conclusão é que a versão 

“paz e amor” do mandatário deve 
trazer votos da centro-direita na 
campanha de 2022.

A teoria se estriba na presun-
ção que não deve haver um can-
didato competitivo da chamada 
terceira via nas eleições de 2022. A 
aposta é de que haverá, sim, pola-
rização com o ex-presidente Lula, 
o que dá musculatura ao antipe-
tismo, que é grande na sociedade.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

O relatório � nal da CPI da 
COVID instalada no Senado 
para apurar atos do governo 

federal durante a pandemia, será 
lido na próxima quarta-feira (20). 
Alguns membros da comissão 
acusam outros pelo vazamento 
do relatório, divulgado na última 
sexta feira. Vários itens geraram 
entendimento contraditório por 
partes de alguns senadores como: 
a responsabilização do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pelo 
crime de advocacia administrativa, 
por intermediar uma reunião do 
sócio da Precisa Medicamentos, 
Francisco Maximiano, com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e o 
enquadramento do presidente da 
República pelo crime de genocídio 
contra indígenas. A previsão é de 
que depois da leitura, haja intervalo 
de uma semana antes da votação. 

 A senadora Zenaide Maia 
(PROS), diz que que os culpados 
palas mortes da Covid precisam 
ser punidos: “Acredito que é tempo 
su� ciente para os parlamentares 

analisarem o texto e a minha expec-
tativa é a de que o documento este-
ja bem fundamentado, para que os 
órgãos competentes possam tomar 
providências e punir quem colabo-
rou, por ação ou omissão, com a 
morte de centenas de milhares de 
brasileiros que tinham chance de 
sobreviver, se não fosse a política de 
morte adotada pelo governo Bolso-
naro.” 

 O senador Styvenson Valentim 
disse que não vai se pronunciar, 
pois não acompanhou os desdo-
bramentos da CPI. 

De acordo com o relatório, o 
presidente Jair Bolsonaro teria co-
metido 11 crimes segundo a segun-
do o Código Penal  e a Constituição 
Brasileira 

 
 Crime de epidemia  com 

resultado de morte 
 Crime de infração a medi-

das sanitárias preventivas 
 Emprego irregular  de verba 

pública 
 Crime de incitação ao cri-

me 
 Crime de falsi� cação de 

documentos particulares 
 Crime de charlatanismo 
 Crime de prevaricação 
 Crime de genocídio de in-

dígenas 
 Crime contra a humanida-

de 
 Crime de responsabilidade 
 Crime de homicídio comis-

sivo por omissão no enfrentamento 
da pandemia 

Zenaide afirma que 
Bolsonaro adotou “Política 
de Morte” na pandemia

JOANA LIMA/SECOM

CRIMES | Senadora potiguar 
aguarda apresentação do 
relatório da CPI no Senado 
e afirma que deverá haver 
punição para envolvidos

Zenaide: “Brasileiros tinham chance, não fosse a política de morte de Bolsonaro”
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TULIO LEMOS
@blogtuliolemos

@tuliolemosrn
tuliolemosjornalista@gmail.com

Defesa
Inadequada e inconveniente 

a defesa do senador Jean Paul 
Prates ao Consórcio Nordeste. 
Elogiar o objetivo do grupo é uma 
coisa. Manter o elogio após a lam-
bança da compra dos respirado-
res é esquisito.

Consórcio
Na verdade, qualquer ente po-

deria ter sido vítima de um golpe 
diante da pressão da pandemia. 
O problema no caso do Consór-
cio Nordeste, é que não tomou os 
devidos cuidados e ainda há fortes 
suspeitas de corrupção no esque-
ma.

Sigilo
Os deputados que comandam 

a CPI da Covid no RN têm em 
mãos documentos sigilosos que 
apontam para a culpabilidade 
com nome e sobrenome de quem 
se envolveu no esquema da com-
pra milionária dos respiradores.  

Documentos
Apenas os deputados Kelps 

Lima e Francisco do PT e a pro-
curadoria da Assembleia, tiveram 
acesso aos documentos que esta-
vam no STJ. 

Apoio
Pesquisa do instituto paulista 

Real Time, revelou um dado até o 
momento não divulgado por ne-
nhuma outra pesquisa: A força de 
Lula na eleição para senador no RN.

Força
De acordo com a pesquisa, sem 

o apoio do líder petista, o sena-
dor Jean Paul Prates aparece com 
menos de dois dígitos, abaixo de 
10% em todos os levantamentos. 
Quando o eleitor é informado que 
Jean conta com apoio de Lula, o se-
nador vai a 32% e ultrapassa todos 
os concorrentes. 

Fato novo
Se os números re� etirem a 

realidade do momento, é o fato 
novo que o PT estava esperan-
do para apostar na reeleição 
de Jean Paul. Com isso, aliança 
com Carlos Eduardo � ca mais 
distante.

Indiciada
Prefeito de Parnamirim, Rosa-

no Taveira, deu entrevista na Rádio 
Liberdade, no último sábado. Dis-
se, com todas as letras, que a espo-
sa será indiciada por participação 
na Operação Fura Fila e que pode 
haver envolvimento em 15 proces-
sos. Depois das pérolas que disse, 
tentou desmentir. 

Desmentido
Mais enrolado do que papel 

higiênico, Taveira disse que o que 
foi dito no vídeo não é verdade. Ou 
seja: Ele disse e depois ele mesmo 
disse que o que disse não disse. 
Parece que a reação em casa não 
foi das melhores. O coronel tá en-
crencado. 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

A apenas 12 meses das eleições 
majoritárias, candidatos em 
busca de votos para se eleger, 

ou se reeleger, usam todas as armas 
que possuem para atrair a atenção e 
os votos do eleitorado e anúncios de 
obras estruturantes começaram a ser 
feitos em todo o Rio Grande do Norte 
nas últimas semanas. A governadora 
Fátima Bezerra (PT), candidata na-
tural à reeleição, noticiou um pacote 
de obras nas áreas de infraestrutura 
viária, educação, saúde, segurança 
pública e habitação popular com in-
vestimentos de quase R$ 500 milhões 
até o � m de 2022. Já o pré-candidato 
ao Senado, ministro Rogério Marinho 
a� rmou já ter destinado, por meio 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, cerca de R$ 3,5 bilhões ao 
Estado.

Esse montante de verbas em 
obras públicas prometidos recente-
mente por ambos é muito bem-re-
cebida pelos potiguares, mas, pela 

proximidade das eleições majoritá-
rias, levantam a suspeita de políticos 
mais experientes, que questionam os 
valores anunciados e as obras em si, 
como também uma aparente “queda 
de braço” para ver quem está investin-
do mais no Rio Grande do Norte.

Para o deputado estadual José 
Dias (PSDB), todo e qualquer inves-
timento que seja feito com o intuito 
de resgatar a dignidade por meio 
da melhoria das condições de vida 
da população é bem-vinda, mesmo 
que seja às vésperas de uma eleição: 
“Que seja perto ou não das eleições 
ou se estiverem querendo mostrar 
quem investe mais, para mim, o que 
importa de verdade é que eles tragam 
benefícios reais e duradouros para a 
sociedade potiguar”, a� rmou deputa-
do José Dias.

Já o deputado Tomba (PSDB),  foi 
mais ácido em sua análise: “Lógico 
que ela fala essas coisas porque es-
tamos perto das eleições. Não posso 
acreditar em algo que não vejo, que 
não existe. Ela promete obras e in-
vestimentos milionários aos prefeitos 
quando Lula ganhar, mas sabemos 
que isso não vai acontecer. Ela anun-
ciou, no início do governo, que iria 
recuperar as estradas. Não fez nada e 
já está prometendo de novo. Ela não 
paga os médicos, não paga comida e 
ainda fala coisa que não vai aconte-
cer. Não acredito em nada do que ela 
fala”, falou.

Otimista e ponderada, a deputa-
da Eudiane Macedo (Republicanos) 
disse que os investimentos nas áreas 
anunciadas pela governadora Fáti-
ma Bezerra são importantes porque 

melhoram as estruturas já existentes 
e as deixam mais próximas a atender 
às necessidades apresentadas pela 
população. “Todo investimento que 
resulte em melhoria na prestação dos 
serviços à população é bem-vindo, 
principalmente nas áreas anunciadas 
como saúde, educação, segurança 
pública e estradas. São áreas que pos-
suem estrutura que infelizmente es-
tão longe de atender a demanda exis-
tente na nossa sociedade”, a� rmou.

Obras anunciadas
A governadora Fátima Bezerra 

anunciou, na última quarta-feira (13), 
o plano de obras nas áreas de infraes-
trutura viária, educação, saúde, segu-
rança pública e habitação popular, que 
prevê investimentos de R$ 494,4 mi-
lhões até o � nal de 2022. Esse valor se 

refere a projetos recém-licitados, com 
licitações em andamento e processos 
licitatórios a ser lançados nos próxi-
mos meses. São reformas de hospitais, 
escolas, recuperação de estradas  

“Este plano é uma demonstração 
de que estamos conseguindo arru-
mar a casa, recuperando a capacida-
de de investimentos no RN.  E esse 
valor de investimentos pode ser bem 
maior se o governo conseguir um em-
préstimo que está negociando junto 
a uma instituição � nanceira para a 
recuperação das rodovias estaduais. 
A melhoria das estradas tem uma 
relação direta com a interiorização 
do turismo, outra meta de nossa ad-
ministração”, a� rmou a governadora, 
na ocasião.

Rogério Marinho defende os 
investimentos feitos pelo governo 
federal no Estado e descartou a 
pecha de “obras eleitoreiras”. “O go-
verno do presidente Bolsonaro está 
transformando a realidade do Rio 
Grande do Norte. Somente em 2020, 
foram R$ 812 milhões em recursos 
para apoiar o enfrentamento à pan-
demia e que teriam servido inclusi-
ve para ajudar o governo estadual a 
colocar os salários em dia. Mais de 
R$ 150 milhões em recursos para a 
área da saúde e custeio de ações de 
enfrentamento ao coronavírus. E 
quase R$ 200 milhões em seguran-
ça pública”, disse, em entrevista ao 
Agora RN no início do mês.

De olho nas eleições 2022, candidatos 
anunciam obras milionárias no Estado
VALE TUDO | Com a 
proximidade do pleito, 
políticos anunciam 
investimentos para tentar 
chegar ao eleitorado com 
discurso consistente

Fátima anunciou quase 500 milhões em obras em todo o RN Rogério Marinho espera concretizar investimento bilionário

Vim com painho pra 
Dubai porque não aguento 
mais ver tanta pobreza no 

Brasil. Vim limpar 
a vista
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Os excessos da CPI do Senado
Adiada a divulgação do rela-

tório � nal da CPI da Covid, 
do Senado federal. Os pon-

tos já publicados pelo “Estadão” 
geraram polêmica no próprio 
colegiado. Independente de posi-
ção política, percebe-se que nas 

acusações feitas pelo relator Re-
nan Calheiros há notório objetivo 
político. Falta consistência jurídi-
ca, para que alcancem o resulta-
do desejado. Por isso, os próprios 
senadores oposicionistas desejam 
mudar o texto.

Risco
Há quem admita, que o TSE 

declare a inelegibilidade de Bolso-
naro e Mourão, no processo pen-
dente da eleição de 2018. O depu-
tado Manoel Correa, do PT-MG, 
foi condenado em caso igual, por 
disseminação de notícias falsas 
em aplicativos de mensagens, du-
rante a campanha eleitoral.

União Brasil I
Há insatisfação em áreas do no-

vo partido “União Brasil”, pelo fato 
do presidente da sigla deputado Lu-
ciano Bivar estar indiciado pela prá-
tica de crimes como apropriação 
indébita e associação criminosa.

União Brasil II
O partido tem se apresentado 

basicamente a parlamentares, 
como a solução ideal para os pro-
blemas deles, por dispor de R$ 1 
bilhão para investir nas eleições. 
Há discordância interna dessa 
estratégia.

Terceira via
Do jornalista William Waack: 

“O problema da terceira via não 
é a quantidade de eleitores, mas 
o sonho para dizer a eles”. Não 
adiantará dinheiro, estrutura de 
apoios, ou marketing so� sticado. 
O eleitor deseja acreditar em al-
guém e votar. A bussola serão as 

mídias sociais.

Shakespeare
Com certeza, a eleição de 2022 

buscará o sonho de dias melhores. 
A� nal, o poeta inglês tem razão: 
“Um homem que não se alimenta 
de seus sonhos, envelhece cedo. ”

RN
O vazio e a predominância da 

mediocridade na política do RN 
são justamente pela falta de um 
“sonho”, que alimente a esperança 
de mudanças estáveis. Até agora, 
não há em quem o eleitor possa 
acreditar. Repetem-se apenas cha-
vões, “esquemas” afoitados e de-
monstrações de força econômica.

Exemplos
Aluízio Alves sonhou com a 

energia de Paulo Afonso. Cortez 
Pereira, com o pioneirismo do 
projeto de colonização da Serra 
do Mel e criatório de camarões; JK, 
com a criação de Brasília; Luther 
King proclamou “Eu tenho um 
sonho”, que era a união e coexis-
tência solidária entre populações 
de negros e brancos.

Candidata
Fala-se que o Bolsonaro pre-

para a esposa Michele para lançá-
-la na política, como candidata ao 
senado no DF. 

Olho aberto

Provérbio português
O relator não mede as consequências do ditado, que diz: “Quem vai 

com muita sede ao pote pode se afogar”.

Genocida
Por exemplo: o presidente Bolsonaro é acusado de genocida, por ter 

agido de forma dolosa, ou seja, intencional, na condução da pandemia e, 
por isso, é responsável pela morte de milhares de pessoas.

Dolo
O presidente, pelo seu tempera-

mento intempestivo, cometeu erros 
políticos e verbais, porém é impossível 
demonstrar a prova material de “crime 
doloso” para a destruição proposital 
da população brasileira (genocídio).

Ações concretas
Há evidencias de aplicação de 

mais de 300 milhões de vacinas; 
repasses vultosos de dinheiro para 

estados e municípios; vacinas novas 
que estão em elaboração no Brasil, 
por 15 universidades, bem como 
sobre os 16 laboratórios que vieram 
fabricar vacinas.

Tiro no pé
Infelizmente, o relatório, caso 

não seja alterado, será mais um avan-
ço no clima de radicalização política 
do país. No � nal, poderá ajudar a ree-
leição de Bolsonaro.

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

As suspeitas de enriquecimento 
ilícito do Estado por meio de can-
celamento de despesas empenha-
das, referentes ao primeiro ano de 
mandato da governadora Fátima 
Bezerra (PT), constantes no Rela-
tório Anual das Contas do Governo 
do Estado do Tribunal de Contas 
(TCE-RN), foram derrubadas pelo 
controlador geral do Estado, Pedro 
Lopes, em entrevista exclusiva ao 
Agora RN, nesta segunda-feira (18). 
Ele disse ainda que foi aprovado um 
crédito extraordinário no valor de 
R$ 1,7 bilhão, que acabou causando 
o questionamento do TCE sobre 
possível despesa sem lastro � nan-
ceiro do Estado.

“São duas questões apontadas 
no relatório (suspeita de enriqueci-
mento ilícito e o reconhecimento de 
despesa sem lastro � nanceiro) que 
já respondemos ao TCE quando en-
caminhamos documento explican-
do ponto a ponto o que aconteceu 
em cada situação, dentro do prazo 
regimental. Note o paradoxo dos 
dois quesitos: primeiro, o governo 
foi citado porque reduziu em R$ 13 
milhões o passivo – o que poderia 
indicar enriquecimento ilícito - e no 
segundo, citado porque aumentou 
o passivo em mais de R$ 1 bilhão”, 
destacou.

O controlador geral falou que 
possivelmente o relatório do TCE 
referente ao exercício do ano 2020 
trará as mesmas suspeitas de volta, 
uma vez que foram observados, du-
rante o exercício de 2019, a presença 
de muitos itens denominados “Res-
tos a Pagar” referentes aos anos de 
2009, 2010 e 2011 prescritos. Pedro 
Lopes disse que, pela legislação, es-
tes prescritos já deveriam ter sido 
cancelados automaticamente por-
que o tempo para prescrição é de 
cinco anos.

“Fizemos uma limpeza de quase 
R$ 400 milhões em 2020 relativos a 
esses restos prescritos, inclusive por 
iniciativa da própria Controladoria, 
baseado no decreto de encerramen-
to do exercício de 2019. Tivemos 
isso em 2019, e também deverá ter 
no relatório de 2020, porque nossa 
contabilidade estava muito desor-
ganizada, não re� etia a realidade 
patrimonial do governo em 31 de 
dezembro de 2018. Havia muita po-
luição, a exemplo de dívidas existen-
tes não registradas e, por outro lado, 
dívidas inexistentes registradas”, 
disse Lopes.

Conforme o relatório preliminar 
do TCE-RN, elaborado pela Comis-
são Especial para Análise das Contas, 
no ano de 2019, a gestão de Fátima 
Bezerra cancelou pouco mais de R$ 
13,8 milhões em despesas empenha-
das e listou gastos com pessoal sem 
prévia dotação orçamentária, extra-
polando o limite imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Lopes explicou que, no primeiro 
caso, a anulação decorreu com a Re-
forma Administrativa aprovada em 
2019, quando foi extinta a Secretaria 
de Estado da Justiça e Cidadania 

(Sejuc) e criadas as secretarias da 
Administração Penitenciária (Seap) 
e a das Mulheres, da Juventude, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Hu-
manos (Semjidh). Com a mudança 
da unidade gestora, não havia co-
mo fazer a transferência de restos 
a pagar que foi prescrita, embora 
reconhecesse a dívida com os forne-
cedores.

“Em nenhum momento, o go-
verno cometeu nenhum ato de en-
riquecimento ilícito porque ainda 
reconhecemos sim a obrigação e 
apresentamos uma solução técnica 
para eventual pagamento, a partir 
do momento em que há disponibi-
lidade � nanceira”, disse.

No segundo ponto, o TCE-RN 
apontou que o Estado reconheceu 
despesa sem ter o lastro � nanceiro. 
Sobre isso, Lopes disse que havia 
o valor de R$ 1 bilhão de débito do 
governo para com os servidores, 
que sequer estavam empenhados e 
se isso não tinha sido feito, conse-
quentemente eles não estavam na 
contabilidade, não apareciam como 
restos a pagar.

“Aproveitamos o � m do exer-
cício de 2019, aprovamos o crédito 
extraordinário de R$ 1,7 bilhão e 
� zemos o registro do empenho e 
do lançamento como restos a pagar 
desses débitos do exercício de 2018. 
Na prática, apenas regularizamos a 
contabilidade do governo. Fizemos 
um ajuste administrativo e reconhe-
cemos no passivo o débito junto aos 
servidores públicos. Tudo isso se-
guindo o Manual Aplicado à Conta-
bilidade Pública. Não há nenhuma 
irregularidade e esclarecemos isso 
ao TCE-RN”, � nalizou o controlador 
geral do RN.

Controlador desmonta tese de 
enriquecimento ilícito do Estado 
constante em relatório do TCE

CEDIDA

Controlador-Geral Pedro Lopes afi rma que o governo do Estado já respondeu todos os pontos questionados pelo TCE/RN

CONTAS | Tribunal de 
Contas do Estado afirma 
que governo incorreu em 
enriquecimento ilícito e 
despesas sem amparo 
financeiro
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Realtime: Carlos Eduardo é o fenômeno eleitoral de 2022?

Sem apoios políticos no interior e até 
mesmo na capital potiguar, onde foi pre-
feito por quatro vezes, Carlos Eduardo 
Alves, que preside o PDT no Estado, vem 
se mantendo bem em pesquisas eleitorais. 
Principalmente quando os institutos são 
Ranking/IP Sensus e agora Realtime /Big 
Data. Carlos Eduardo aparece próximo 
a governadora Fátima Bezerra (PT), de quem perdeu por 
quase 300 mil votos em 2018. Também para o Senado, ele 
aparece pouco na frente do ex-senador Garibaldi Filho 
(MDB), que lidera a maioria dos institutos divulgados. 

Essas duas pesquisas mereceram destaques de Carlos 
Eduardo nas redes sociais dele. As mesmas redes que ele 
evitou postar na campanha de 2020, quando indicou a vice 
Aíla Cortez do PDT, na chapa à reeleição do prefeito Álva-
ro Dias (PSDB). O prefeito de Natal hoje não apoia Carlos 
Eduardo para o Senado; fechou com o ministro Rogério 
Marinho. Álvaro, que vem se dedicando à campanha do � -
lho, o secretário da Semtas, Adjuto Dias (MDB) a deputado 
estadual, não apoia Carlos Eduardo para o Governo. Nem 

mesmo a bancada de cinco vereadores do 
PDT estão com o ex-prefeito. 

Quem observa a agenda política de 
Carlos Eduardo vê que anda pouco no 
interior. A última vez que tentou fazer 
uma maratona, teve um acidente auto-
mobilístico em Martins, no Alto Oeste. No 
� m de semana, postou um encontro em 

restaurante de Natal com o ex-deputado Wober Júnior e o 
jornalista Diógenes Dantas, que deixou recentemente o jor-
nal 96 FM. Carlos Eduardo já viu prefeito do PDT, Flaviano 
Lisboa, anunciar que em Passa e Fica vai apoiar o nome do 
deputado federal Benes Leocádio, para o Governo. 

Em 2010, Carlos Eduardo saiu ao Governo do Estado 
pela primeira vez e amargou apenas 10% dos votos em todo 
o RN. Em 2018, renunciou à Prefeitura do Natal e foi nova-
mente tentar o cargo de governador. Foi derrotado nos dois 
turnos por Fátima Bezerra. Mesmo obtendo em Natal uma 
maioria histórica de 90 mil votos e em Parnamirim de 30 
mil votos, Fátima venceu no interior com mais de 400 mil 
votos. Seria Carlos Eduardo o fenômeno eleitoral de 2022? 

Senador Jean
Ainda em silêncio, o sena-

dor Jean Paul Prates hoje tem 
mais prestígio na cúpula na-
cional do PT, que na turma que 
arrodeia a governadora Fátima 
Bezerra. No � m de semana ele 
esteve em Mossoró. Andou até 
vibrando que subiu alguns pon-
tos na pesquisa Realtime /Big 
Data. Jean � cou na frente do 
empresário Haroldo Azevedo 
e perdeu em cenários para Car-
los Eduardo, Rogério Marinho, 
Fábio Faria e José Agripino. 

Solidariedade
As bases do deputado Ke-

lps Lima estão migrando para 
o prefeito Luiz Eduardo, de Ma-
xaranguape, que vai concorrer 
a deputado estadual no próxi-
mo ano. O articulador político 
de Luiz é o ex-vereador Emilson 
Medeiros, o mesmo que cuida 
dos apoios de Kelps. Os ex-vere-

adores da capital Fúlvio Saulo e 
Júlio Protásio estão no time de 
Luiz Eduardo. Dizem que é um 
peso pesado no Solidariedade e 
hoje está melhor que os depu-
tados Cristiane Dantas e Sub 
Eliabe, por exemplo. 

Adoro Mossoró
Com a chapa do PL conges-

tionada hoje para a Assembleia 
Legislativa, os seguidores do 
deputado federal João Maia 
tentam animar o empresário 
Jorge do Rosário para mais 
uma disputa. Vice na chapa 
derrotada da ex-prefeita Rosal-
ba Ciarlini, Jorge já concorreu 
a deputado estadual em 2018 e 
obteve 12 mil votos em Mosso-
ró. Se não for para ganhar, Jorge 
vai para terceira derrota eleito-
ral de sua carreira com apenas 
seis anos. Em 2016, perdeu 
como vice na chapa do amigo 
Tião Couto, para prefeito.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Na tarde desta segunda-feira, 
o prefeito Rosano Taveira recebeu 
nossa equipe em seu gabinete, 
onde negou o que havia dito no 
vídeo, que foi postado no blog-
tuliolemos (https://bityli.com/
VcQbGP) : “Eu quero dizer pri-
meiramente que o que você ouviu 
e viu no vídeo [da entrevista con-
cedida a emissora de rádio] não 
é verdade”. E continuou: “Eu não 
falei isso no vídeo, que a primeira 
dama tinha 9 processos e vinham 
outros 6 [processos judiciais] por 
aí. O que eu falei, para que � que 
bem claro, é que nesse processo 
do Fura Fila existem 9 processos 

e vem mais 6. Desses 6, pelo rela-
tório de Ministério Público, tem 
2 itens [processos] que citam a 
primeira dama”. E enfatizou: “E, 
portanto, não estou desdizendo 
nada. Eu apenas não falei. Em 
momento algum, se você rever o 
vídeo, eu � z referência aos 9 pro-
cessos e que tinham mais 6”. 

Segundo Taveira: “Sim, ela 
poderá ser denunciada na ope-
ração Fura Fila, como também 
não. Se tem 9 processos da ope-
ração e ela não foi [denunciada] 
em nenhum desses 9 e ainda 
vem mais 6, e lá no relatório an-
terior, quando o MP colocou a 

sequência [dos investigados] o 
nome dela [Alda Lêda] aparece. 
Eu não estou dizendo que ela 
não será indiciada”. E o prefeito 
cita os prováveis crimes cometi-
dos pela primeira dama: “Os pos-
síveis crimes que ela poderá res-
ponder é de trá� co de in� uência, 
porque ela é a primeira dama e 
outro [processo] eu não sei qual 
é. Então são apenas 2 [processos 
na operação Fura Fila] e pode ser 
até mais. Mesmo assim, eu já es-
tou preparado para se daqueles 
dois [processos] vierem ela se 
defender”, admitiu. 

Questionado se tinha conhe-

cimento do esquema fraudulento 
que vinha ocorrendo dentro da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
prefeito disse: “Eu não tinha co-
nhecimento do esquema [Fura Fi-
la], tive conhecimento através de 
vocês, que estão divulgando Fura 
Fila, Fura Fila, eu não sei qual é 
o interesse de expor o prefeito, 
colocar a foto estampada do Pre-
feito”. E concluiu: “Se eu tivesse 
conhecimento eu teria tomada as 
providências de imediato, lógico. 
Disso aí não tenha nem dúvida. 
Eu tenho uma relação boa com o 
Ministério Público, com certeza 
providências eu tinha tomado, 

nem que seja processos adminis-
trativos”. 

Para Taveira: “Estão colocan-
do ela [Alda Lêda] como se fosse 
de uma quadrilha, coisa que não 
é, porque é só você ler o relatório 
do MP está em apenas 2 itens, 
bem simples, poderá ser na in� u-
ência”, explicou.

Embora esteja ligada a toda 
essa polêmica em torno do seu 
nome, Alda Lêda pretende ser 
candidata em 2022. Segundo o 
prefeito, “Minha mulher é pré-
-candidatíssima a deputada esta-
dual. Disso não tenha nenhuma 
dúvida”, � nalizou.

REPRODUÇÃO/INTERNET

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O prefeito de Parnamirim Ro-
sano Taveira (Republicanos), 
concedeu uma entrevista a 

uma emissora de rádio no último 
� m de semana, onde aparece em 
um vídeo que circula nas redes so-

ciais, a� rmando que a sua esposa 
Alda Lêda Torres Taveira, Secretá-
ria Municipal de Assistência Social 
– SEMAS, responde a 9 processos 
judiciais no âmbito da Operação 
Fura Fila, de� agrada pelo Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte, 
para apurar um esquema de vendas 
de exames e consultas médicas com 
� ns eleitorais. No mesmo vídeo, o 
prefeito de Parnamirim a� rma que 
já tomou “consciência” de que ou-
tros “6 processos” envolvendo o no-
me da primeira dama, poderão vir à 
tona nos próximos dias.

Em um outro trecho da entrevis-
ta, Taveira admite: “Ela será indiciada 
com certeza, mas não no grau que 

está lá”.
O prefeito sugere que: “A primeira 

dama é assistente social” E questio-
na: “Qual é a pessoa que nunca pediu 
ajuda a um deputado para um exame 
ou qualquer coisa? Se me disseram 
que ela pecou ou cometeu algum 
erro, o que ela pode fazer é se defen-
der”, respondeu. 

A probabilidade da concretiza-
ção da delação do vereador de Par-
namirim Diogo Rodrigues da Silva, 
apontado como líder do esquema, 
que poderá detalhar aos investigado-
res como funcionava todo o esquema 
e que os nomes de políticos impor-
tantes, inclusive o envolvimento da 
primeira dama Alda Lêda.

Taveira afirma ter certeza que primeira 
dama será indiciada pela “Fura Fila” 

Prefeito tenta negar o que disse em vídeo

OPERAÇÃO | Prefeito de 
Parnamirim afirma ter 
certeza do indiciamento 
da esposa por “tráfico 
de influência”, fruto de 
participação em esquema

Taveira disse que Alda Leda responde a 15 processos, mas tentou desmentir depois



Natal, terça-feira, 19 de outubro de 2021 7Economia

Contribuir com a sustentabi-
lidade de Natal, conciliando 
os interesses sociais, eco-

nômicos e a preservação do meio-
-ambiente. Foi com este foco que a 
Fecomércio RN reuniu, nesta segun-
da-feira 18, no Hotel-Escola Senac 
Barreira Roxa, vereadores de Natal 
e o prefeito Álvaro Dias, no Seminá-
rio Desenvolve Natal – Debatendo o 
Plano Diretor. 

Participante ativa do processo 
de revisão do documento, a enti-
dade estruturou uma programação 
técnica, com o objetivo de esclare-
cer as principais mudanças na nova 
proposta. 

“Desde o início deste processo 
de escuta à sociedade, reunimos 
especialistas de várias áreas, que, 
de forma voluntária, debateram 
amplamente o tema e apresentaram 
sugestões de ajustes com foco na 
modernização das normas. Temos 
reforçado nosso objetivo de contri-
buir para um novo Plano Diretor 
com uma visão contemporânea e 
focada na sustentabilidade da nossa 
cidade”, disse o vice-presidente do 
Sistema Fecomércio RN e responsá-
vel por conduzir a abertura do Semi-
nário, Luiz Lacerda.

Em tramitação na Câmara Mu-
nicipal de Natal, o projeto de revi-
são do Plano Diretor de Natal foi 
entregue aos vereadores no último 
dia 13 de outubro. Principal legis-

lação municipal que orienta o de-
senvolvimento urbano da cidade, o 
documento dispõe de um conjunto 
de normas para organizar o cres-
cimento do município e garantir o 
desenvolvimento sustentável. 

Também presente no evento, o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, falou 
sobre a importância dos esclareci-
mentos técnicos aos parlamentares.

“A Fecomércio RN participou 
do processo de elaboração do novo 
Plano e continua contribuindo com 
a sociedade natalense ao realizar es-
se Seminário. Principalmente nesse 
momento em que a Câmara Munici-
pal irá debater o novo Plano Diretor 
é muito importante um evento como 
esse, pois permite que os vereadores 
tirem dúvidas, façam perguntas, e o 
diálogo com a prefeitura e entidades 
representativas ocorra de uma forma 
transparente e clara”, a� rmou. 

O processo de construção do no-
vo Plano foi iniciado no ano de 2019. 
Enfático sobre a urgência do tema, 
Álvaro Dias ressaltou a necessidade 
de priorização da pauta pelos parla-
mentares. “O novo plano Diretor vai 
permitir o avanço, a modernização e 
o crescimento ordenado do municí-
pio. Eu tenho certeza que a Câmara 
Municipal, dentro da responsabili-
dade que os vereadores têm sobre 
o tema, irá agilizar essa discussão e 
aprovação do Plano Diretor o quan-
to antes e isso irá permitir que Natal 
se desenvolva de forma sustentável”, 
declarou.

Presidente da Câmara Muni-
cipal, o vereador Paulinho Freire 
também destacou o conhecimen-
to técnico que o evento agregou. 
“Eventos com esse nível são impor-
tantes para que nós possamos, ca-
da vez mais, estarmos preparados e 
possamos ter conhecimento sobre 
como o Plano Diretor chegou à Câ-
mara Municipal e como ele pode 
in� uenciar na vida das pessoas. As 
palestras foram muito ricas e agre-

garam muito”, disse Paulinho.
O relator da Comissão Especial 

do Plano Diretor de Natal, vereador 
Kleber Fernandes, reforçou que os 
vereadores estão dedicados a com-
preender com profundidade os te-
mas relativos ao Plano, em virtude 
do seu impacto para o futuro e de-
senvolvimento da cidade. 

A programação do Seminário 
Desenvolve Natal teve foco em es-
clarecimentos técnicos. O secretário 
municipal de Obras e Urbanismo, 
� iago Mesquita, abriu as palestras 
com uma apresentação sobre os 
“Avanços do Novo Plano Diretor na 
Área de Sustentabilidade”. 

“O grande legado da revisão do 
Plano Diretor de Natal é a sustenta-
bilidade e o equilíbrio. Ele traz uma 
proposta que mantém todos os cui-
dados com áreas de fragilidades de 
recursos e serviços ambientais, mas 
também incentiva, onde há infraes-
trutura, o desenvolvimento econômi-
co da cidade, principalmente na área 
do turismo”, explicou o secretário.

Em seguida, o gerente de Con-
trole de Empreendimentos e coor-
denador do grupo técnico de acom-
panhamento de obras especiais da 
Caern, Judson Soares, trouxe uma 
explanação sobre as Bacias de Es-
gotamento. “É muito importante 
que se tenha claro o entendimento 
do que é um sistema de esgota-
mento sanitário, pois é com esse 
entendimento nivelado entre todos 
os vereadores, que eles terão maior 
capacidade de discernimento para 
discutir, opinar, entender os prazos 
� nais.”, disse Judson.

Dando continuidade ao tema, 
o diretor do Departamento de Ge-
oprocessamento da Semurb, Regi-
naldo Vasconcelos, abordou sobre 
os Coe� cientes de Aproveitamento, 
fator que determina a capacidade 
de construção da cidade. 

Em seguida, o arquiteto e es-
pecialista em mobilidade urbana, 

Anthony Ling, ministrou a palestra 
“Soluções para as cidades brasilei-
ras”. Ele trouxe estudos nacionais 
e internacionais sobre densidades 
populacionais e verticalização.

“É muito difícil planejar densida-
des nas cidades e o mais importante 
na construção de um Plano Diretor 
é � car atento às transformações, 
que não são planejadas, e tentar ge-
rir a cidade para que o espaço cons-
truído corresponda às demandas de 
espaço da cidade”. 

Formado pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, o arquiteto 
destacou o pioneirismo de Natal em 
promover eventos que auxiliam as 
autoridades e os preparam no diálogo 
para revisão do Plano. “O Plano Dire-
tor é uma das leis mais importantes 
da cidade. Vindo de fora de Natal, eu 
achei incomum essa coordenação 
ampla entre vereadores, poder exe-
cutivo e sociedade civil, buscando um 
diálogo, me mostraram um preparo 
maior e eu vejo isso de forma muito 
positiva. Vemos que essa união colo-
ca a cidade de Natal à frente de outras 
cidades brasileiras”, a� rmou.

Encerrando a programação, os 
palestrantes responderam uma sé-
rie de perguntas elaboradas pelos 
vereadores. O projeto do novo Plano 
Diretor passará por discussão em 
sete comissões especiais, todas as 
sextas-feiras, e só então será votado 
na CMN. A previsão é que essa vota-
ção ocorra ainda em 2021. 

O vice-presidente da Fecomér-
cio RN, Luiz Lacerda destacou a 
contribuição que o Seminário pro-
porcionou ao processo.

“A Fecomércio realizou o evento 
com o objetivo de esclarecer ao máxi-
mo os parlamentares, no que diz res-
peito às áreas técnicas do novo Plano 
Diretor. Esse seminário elevou o nível 
de debate entre os parlamentares, 
pois trouxe um conteúdo técnico 
riquíssimo e que poderá norteá-los 
durante toda a tramitação do pro-
jeto de aprovação do Plano Diretor 
na Câmara Municipal. Como repre-
sentantes da sociedade natalense, 
eles saem desse seminário munidos 
de informações relevantes e que irão 
contribuir incisivamente no decorrer 
de todo o processo”, lembrou.

Fecomércio RN abre os debates 
sobre o Plano Diretor de Natal

EVENTO | Seminário 
nesta segunda-feira, no 
Hotel-Escola Barreira 
Roxa, reuniu vereadores 
e a prefeitura de Natal em 
torno de palestras nas áreas 
abordadas no documento 
que se encontra no 
Legislativo para votação

Fecomércio quer contribuir com a 
sustentabilidade de Natal, conciliando 
os interesses sociais, econômicos e 
a preservação do meio-ambiente

DIVULGAÇÃO/FECOMÉRCIO RN

Vice-presidente da Fecomércio, Luiz Lacerda, conduziu a abertura do Seminário

DIVULGAÇÃO/FECOMÉRCIO RN
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A previsão do mercado � nan-
ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), considerada a in� a-
ção o� cial do país, subiu de 8,59% 
para 8,69% neste ano. Trata-se da 
28ª elevação consecutiva da proje-
ção. A estimativa está no Boletim 
Focus desta segunda-feira 18, pes-
quisa divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a projeção 
para os principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa de in-
� ação � cou em 4,18%. Para 2023 e 
2024, as previsões são de 3,25% e 3%, 
respectivamente.

Em setembro, puxada pela 
energia elétrica e combustíveis, a 
in� ação subiu 1,16%, a maior para 
o mês desde 1994, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE). Com isso, o indi-
cador acumula altas de 6,9% no ano 
e de 10,25% nos últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está acima 
da meta de in� ação que deve ser per-
seguida pelo BC, segundo a Agência 
Brasil. A meta, de� nida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023 as metas são 3,5% e 
3,25%, respectivamente, com o mes-
mo intervalo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in� ação, 

o Banco Central usa como principal 
instrumento a taxa básica de juros, 
a Selic, de� nida em 6,25% ao ano 
pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para a reunião no � nal 
deste mês, o Copom já sinalizou que 
pretende elevar a Selic em mais um 
ponto percentual.

As projeções do BC para a in� a-
ção também estão ligeiramente aci-
ma da meta para 2022 e ao redor da 
meta para 2023. Isso reforça a deci-
são da autarquia de manter a política 
contracionista de elevação dos juros.

Para o mercado � nanceiro, a 

expectativa é de que a Selic encerre 
2021 em 8,25% ao ano, mesma pro-
jeção da semana passada. Para o � m 
de 2022, a estimativa é de que a taxa 
básica suba para 8,75% ao ano. E pa-
ra 2023 e 2024, a previsão é de Selic 
em 6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a 
taxa básica de juros, a � nalidade é 
conter a demanda aquecida, e isso 
causa re� exos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. Desse mo-
do, taxas mais altas também podem 
di� cultar a recuperação da econo-

mia. Além disso, os bancos conside-
ram outros fatores na hora de de� nir 
os juros cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a Selic, 
a tendência é de que o crédito � que 
mais barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, reduzindo o 
controle da in� ação e estimulando a 
atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições � nanceiras 

consultadas pelo BC reduziram a 

projeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano de 
5,04% para 5,01%. Para 2022, a ex-
pectativa para Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país 
- é de crescimento de 1,5%. Em 2023 
e 2024, o mercado � nanceiro proje-
ta expansão do PIB em 2,1% e 2,5%, 
respectivamente.

A expectativa para a cotação do 
dólar se manteve em R$ 5,25 para o 
� nal deste ano. Para o � m de 2022, a 
previsão é de que a moeda america-
na � que nesse mesmo patamar. 

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 8,69%
ESTIMATIVA | A previsão 
para 2021 está acima da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC, 
segundo a Agência Brasil 

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Projeções do Banco Central para a infl ação também estão ligeiramente acima da meta para 2022 e ao redor da meta para 2023

Auxílio 
Trabalhadores nascido no mês 

de outubro já podem sacar o auxílio 
emergencial, avisa o Governo Federal. 

Ameaça de greve 
Os caminhoneiros dizem que pa-

ram no próximo dia 1º de novembro, 
caso o presidente da República não 
atenda às suas reivindicações. Haja 
prejuízo!!!! 

Covid 
Há fake dizendo que volta a cres-

cer o número de covid no RN. Na ver-
dade, nas últimas 24 horas nenhum 
registro de morte por covid foi noti� -
cado, conforme Secretaria de Saúde, 

é preciso manter os cuidados sem 
criar pânico. 

  
Ministro Rogério Marinho 

O ministro do Desenvolvimento 
Regional convida aos políticos do RN 
para uma visita no próximo dia 22, às 8 
horas,  às obras da barragem Passagem 
de Traíras/Jardim do Seridó. Às 10 ho-
ras, visita ao projeto “Pró Sertão”, uma 
indústria de vestuário na Rua Miguel 
Berto 245, São José de Seridó. Às 11 
horas, lançamento do polo de modas e 
celebração de parceria entre o seu Mi-
nistério e o Consórcio Público Regional 
de Resíduos do Seridó e Associação 
Brasileira das empresas de Limpezas 
Públicas. Grato pelo convite. 

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Presidente PSDB 
O presidente da Assembleia Le-

gislativa, deputado Ezequiel Ferreira, 
também presidente estadual do PS-
DB, convida todos correligionários e 
amigos para uma reunião da execu-
tiva estadual do PSDB/RN, hoje, às 
14 horas, na sede do partido, edifício 
Tirol Way, 1º andar, sala 109, Avenida 
Salgado Filho 1718. Na pauta, as pré-
vias nacionais, eleição interna e de-
bate sobre a escolha do candidato à 
Presidência da República 2022. Grato 
pelo convite.  

Luau
Nesta quarta-feira 20, na Praça 

das Flores, a partir das 20 horas, 
um luau com varios artistas da 
terra, organizado pelo senhor Arol-
do. Será em frente ao quiosque da 
minha amiga Luduvina. Ainda em 
tempo, de 22 a 24 de outubro, na 
mesma Praça haverá uma feirinha 
de artesanato. Uma boa pedida!!! 

Padre João Maria 
Ontem, completou 116 anos 

da morte do Padre João Maria, 
que tem sua estátua no Centro da 
cidade de Natal. Ele fez muito pe-
los pobres, considerado santo pela 
população, ainda não reconhecido 

pelo vaticano. A história do Padre 
João Maria é muito parecida com a 
do Padre Cicero, no Ceará. 

Idosos
A Polícia Civil do RN começou 

Operação Vetus 2,  que se refere ao 
combate a violência contra idosos. 
Esta operação vai até 18 de novem-
bro e a polícia pede que as pessoas 
que tenham conhecimento de al-
gum idoso(a) que esteja sofrendo 
qualquer tipo de agressão,  que pos-
sa denunciar através do Disque 100 
ou 181. Esta mesma iniciativa, ano 
passado, resultou 250 denúncias de 
violência contra idoso, que ajudou 
muito a polícia no combate. 

DIVULGAÇÃO

Futebol 
Torcedor ou não do ABC, todo o estado feliz parabenizando o 

acesso à Série C, conseguido com a última vitória no domingo pas-
sado e que esta vitória ajudou também o América permanecer na 
série D. Parabéns. 

Vicio/Benefício 
Qual a sua opinião? 45% das pessoas passam pelo menos uma hora 

por dia nas redes sociais, conforme pesquisa. Muitos indagam: vício ou 
benefício? 

Luiz Almir
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 

 
AUTO POSTO UPANEMA LTDA, CNPJ: 35.839.948/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração (LA) 
para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos e GNV, na BR 110, nº 20, KM 100, Centro, Upanema/RN. 
 

VICTOR VENCESLAU BEZERRA DE FARIAS 
Proprietário 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO, para Extração de Quartzito, em uma área total de 3,92 hectares, volume 500m³/mês, 
localizada no Sítio Torrão, s/n, zona rural, São Vicente-RN.  
 

Ernani Scheuer  
Engenheiro de Minas/Procurador 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
TP Nº 004/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - Execução dos Serviços de Construção 
da Praça da Criança - data da sessão - 04/11/2021 às 08:00 horas horário local. Informações no 
sítio eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/), e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 18 de outubro de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
14ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias

Exma. Sra. Dra. THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES, Juíza de Direito da 14ª 
Vara Cível da Comarca de Natal, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no 
prazo de 30 dias, que pelo presente fica CITANDOS/INTIMANDOS: MARIA CLEONICE 
CAMARA DE SOUZA, Brasileira, CPF: 011.048.454-15, em lugar incerto e ignorado, para, 
no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor declarado na inicial, ficando, 
assim, isenta de custas e honorários advocatícios, ou, querendo, oferecer EMBARGOS, no 
mesmo prazo, ciente de que não os apresentando no prazo estabelecido ou não havendo o 
cumprimento da obrigação, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se esta em Mandado Executivo. 
VALOR DO DÉBITO: R$ 9.645,71 (Nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e 
um centavos). 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante 
a c e s s o  a o  s í t i o  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  n a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o(s) 
código(s): 19122611180222500000050234875, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, 
§ 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo 
vedada a juntada de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de 
advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no 
máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf".
Processo: 0860784-46.2019.8.20.5001 
Ação: MONITÓRIA (40) 
Autor: AUTOR: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - 
CAERN 
Réu: REU: MARIA CLEONICE CAMARA DE SOUZA

DESPACHO: A pretensão objetiva ver satisfeita obrigação demonstrada através de prova 
escrita, desprovida da natureza de título executivo, de modo que a ação monitória é 
pertinente (artigo 700 do Código de Processo Civil).Em consequência, ordeno a expedição, 
com base na prova carreada pela inicial e no valor cobrado pelo autor, de mandado monitório 
de pagamento para que o réu, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, pague a dívida 
alegada ou, querendo, ofereça embargos (artigos 701 e 702 do Código de 
Processo).Advirta-se que cumprir o mandado isenta de custas e honorários (artigo 701, §1º, 
do mesmo Código), honorários estipulados em 05% (cinco por cento) sobre a dívida, por 
força de lei. Verificada a oposição de embargos, intime-se a parte adversa, para 
impugnação. Não sendo aforados embargos, constitui-se o título executivo judicial no valor 
inicial (débito mais honorários). Se não houver o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 
acrescer-se-á a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, caput e §1º, do Código 
de Processo Civil. Em consequência, determino, que havendo inércia da demandada, sem 
que haja nova conclusão, intime-se, pessoalmente, a ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pagar o total da dívida, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e demais 
providências. P.I.C NATAL /RN, 07 de janeiro de 2020 ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS 
PEREIRA Juiz(a) de Direito.

NATAL/RN, 28 de julho de 2021
THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES

Juíza de Direito
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

Investigações a assalto 
milionário em Jandaíra 
estão paralisadas

Delegado Erick Gomes, da Deicor, disse que ainda “não recebeu o caso”

As investigações sobre o as-
salto a empresa de energia 
eólica “Parque Monte Ver-

de” em Jandaíra estão paradas. 
O delegado Nivaldo Floripes 

Batista, responsável pela 10º De-
legacia Regional de Polícia (DRP), 
falou sobre as ações realizadas por 
sua equipe. Mas revelou que as 
investigações do caso estão com a 
Divisão Especializada em Investi-
gação e Combate ao Crime Organi-
zado (Deicor). 

“Sabemos mais ou menos 
quem são as pessoas. Ouvimos 
várias testemunhas e investigamos 
vários fatores relacionados ao cri-
me. Possivelmente, se trata de uma 

organização criminosa. Houve 
uma reunião com a direção da Po-
lícia Civil e com a Deicor. Nela, nos 
foi orientado que o inquérito fosse 
transferido para lá.”

Informações extrao� ciais dão 
conta da possível participação de 
policiais no assalto, mas o delegado 
não con� rmou se investigou essa 
possibilidade.

Procurado pelo Agora RN, o 
chefe da Deicor, Erick Gomes, in-
formou, por meio da assessoria de 
imprensa que “ainda não recebeu o 
caso”, e por isso, não possuía novas 
informações. 

O assalto em Jandaíra acon-
teceu na madrugada de terça, 15 
de setembro. Bandidos armados 
com fuzis e espingardas calibre 12 
invadiram a empresa e roubaram, 
dentre outras coisas, 20 bobinas 
de cabo e notebooks. O roubo foi 
avaliado em cerca de R$ 2 milhões. 
Nenhum acusado ainda foi preso.

Sabemos mais ou 
menos quem são as 
pessoas. Ouvimos 
várias testemunhas e 
investigamos vários 
fatores relacionados ao 
crime. Possivelmente, se 
trata de uma organização 
criminosa”

“
NIVALDO FLORIPES
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

Os carros se tornaram os 
grandes alvos da bandida-
gem. Após os “arrastões” 

realizados em Parnamirim, dia 13, 
e em vários bairros da zona Sul de 
Natal na madrugada de sexta 15, 
um veículo foi roubado na manhã 
desta segunda-feira 18, na zona 
Oeste de Natal. Segundo a PM, a 
ação foi executada por quatro ho-
mens armados, que tomaram o 
carro de assalto e o abandonaram 
logo em seguida.

De acordo com a PM, um po-
pular estava caminhando no cru-
zamento da Rua Jaguarari com a 
Avenida Jerônimo Câmara e viu 
toda a ação criminosa. Ele infor-
mou aos policiais que os suspeitos 
chegaram em um Nissan Kirks de 
cor cinza e abordaram um veículo 
em movimento.

O carro foi levado e abandona-
do em um local próximo à Travessa 
Campina, situada no bairro Dix-
-sept Rosado.

A polícia recuperou o veículo e 
o conduziu para a Delegacia Espe-
cializada Em Defesa da Proprieda-
de de Veiculos e Cargas (Deprov).

Os proprietários do veículo fo-
ram à Delegacia para recebê-lo.

No domingo 17, a jornalista 
Cinthia Lopes e sua sobrinha foram 
assaltadas a tarde, na Praça de Mi-
rassol, zona Sul de Natal.

Dois homens armados com 
pistola chegaram anunciando o as-
salto e levaram o carro em que elas 
estavam e celulares.

“Eu e minha sobrinha Renata 
fomos assaltadas por dois homens 
armados na praça de Mirassol, 
meio-dia. Levaram o carro dela e 
nossos celulares e documentos. 
Uma pessoa achou os documen-
tos e cartões no Mercado da Av. 4. 
Mas o carro não. Celulares, nem 
em sonho.” disse Cinthia, através 
do Twitter.

Em seu Instagram, a jornalista 
se descreveu como “triste e insegu-
ra”, expondo seu sentimento após a 
ação criminosa. Momentos depois, 
pela mesma rede social, Cinthia 
comunicou que sua sobrinha havia 
recuperado o carro no bairro do 
Alecrim, Zona Leste de Natal.

O titular da Deprov, Joacir Lu-
cena da Rocha, defende que os cri-

mes de roubos a carros não cresce-
ram: “Comparativamente, não está 
frequente”, disse. 

Joacir também acredita que os 
últimos roubos a carros registrados 
em Parnamirim e Natal possam ter 
alguma relação entre si.

Ladrões de automóveis continuam 
agindo em Natal e jornalista assaltada ao 
meio-dia diz ter ficado “triste e insegura”

NA PRAÇA DO MIRASSOL

CINTHIA LOPES
JORNALISTA

Eu e minha sobrinha 
Renata fomos assaltadas 
por dois homens 
armados na praça de 
Mirassol, meio-dia. 
Levaram o carro dela 
e nossos celulares e 
documentos”

“

EÓLICA | Empresa foi 
invadida na madrugada de 
15 de setembro e ninguém 
ainda foi preso
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sra. MARCIA SOUSA LOPES, brasileira, solteira, servidora pública, inscrita no CPF/MF n° 524.833.553-15, 
portadora do RG n° 91025016419, residente e domiciliada na Rua Adolfo Gordo, 1035, Apto. 607, Torre 1, Cidade da 
Esperança, Natal/RN, CEP: 59.070-100, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Travessa denominado beco da Paz, que dá acesso para a Av. 
Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 84,15m² (oitenta e quatro metros e quinze decímetros quadrados), 
imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.832,57m e E 273.554,39m; deste segue com azimute de 130°34'19" por 
uma distância de 7,04m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.827,99m e E 273.559,74m ; deste segue com azimute 
de 217°01'31" por uma distância de 0,50m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.310.827,59m e E 273.559,44m ; deste 
segue com azimute de 127°01'31" por uma distância de 8,45m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.822,50m e E 
273.566,19m ; deste segue com azimute de 228°46'16" por uma distância de 5,73m, até o ponto M05, de coordenadas N 
9.310.818,73m e E 273.561,88m ; deste segue com azimute de 311°00'36" por uma distância de 15,32m, até o ponto M06, 
de coordenadas N 9.310.828,78m e E 273.550,32m ; deste segue com azimute de 47°01'06" por uma  distância de 5,57m, 
até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
65.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Joana Francisca dos Santos, a 
Sra. Nadia Raquel dos Santos, a Sra. Maria da Penha Freire Barbosa, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: Sr. JARBAS PEREIRA LIMA, brasileiro, casado, militar da reserva, portador do RG n° 1009452 – 
SSP/DF, inscrito sob o CPF/MF n° 381.508.161-00, e a Sra. CLESIA DE SOUZA PEREIRA LIMA, brasileira, 
casada, aposentada, portadora do RG n° 867.588 – SSP/DF, inscrita sob o CPF/MF n° 313.851.251-87, ambos, 
residentes e domiciliados na Rua José Francisco da Rocha, Q. 06, casa 14, Vila Juracy, Luziânia/GO, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN 
n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tatuí, fazendo esquina com a Rua Cardeal 
Vermelho, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 724,73m² (setecentos e vinte e quatro metros e 
setenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.08.1790.0000.6 e 1.0101.022.08.1802.0000.5 e sequencial n° 1.008273.5 e 
1.008268.0.  Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 15,45. Com 
Rua da Cardeal Vermelho; LESTE: 25,71m. Com a Sra. Fabiani Miotti Silva   SUL: 26,50m. Com a Sra. Ianna 
Suzanny de Farias Peter; OESTE: 35,30m. Com a Rua Tatuí; Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 191.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a 
Sra. Ianna Suzanny de Freitas Peter, a Sra. Fabiani Miotti Silva, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 
dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com 
o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; 
III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não 
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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SOCIEDADE DE APOIO AO IDOSO 
CNPJ 09.078.130/0001-11 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Sociedade de Apoio ao Idoso, por seu Presidente, convoca seus associados a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada dia 21 de novembro de 2021, às 16:00h, na Rua Açu, 419, Apt 601, Tirol, 
Natal-RN, cuja pauta será deliberar sobre a eleição e posse da Diretoria para o Triênio 2022 a 2024. 
 

Luiz Guerra da Costa Machado 
Presidente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  

 
THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0017-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação e 
Operação nº 0076/2021, com prazo de validade até 13/10/2027 em favor do empreendimento para Extração 
Mineral de Granito (revestimento), em uma área de 3,88 hectares, volume 500m³/mês, localizada no Sítio 
Catolé, s/n, Zona Rural, Equador-RN.  

Ernani Scheuer  
Engenheiro de Minas/Procurador 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
MARIO SERGIO VARELA DA CAMARA CPF: 301.199.874-49, torna público está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença de Alteração - 
LA, para extração de Saibro em uma área de 5,93 ha, com volume de extração de 20.000 m³/mês, localizado 
na Fazenda Baixa do Cal, Zona Rural, Município de João Câmara/RN. 
 

MARIO SERGIO VARELA DA CAMARA 
Requerente/Proprietário 

 
 
 

Mossoró: Prefeitura reúne 
vendedores para organizar 
comércio no Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU) divulgou as 

datas de chamamento para o Pro-
grama Semear, edição 2022. Neste 
ano, o programa bene� ciou 4.394 
pequenos agricultores mossoroen-
ses das mais diversas comunidades 
rurais da cidade.

De acordo com o cronograma 
da SEADRU, o processo terá início 
em novembro pelos blocos I e II. O 
primeiro chamamento vai de 1º a 
12 do próximo mês e atenderá agri-
cultores de 31 comunidades rurais 
do município. A 2ª chamada deste 
grupo 1º a 10 de dezembro e a re-
pescagem de 20 a 24 do mesmo mês.

As comunidades que estão nos 
dois primeiros blocos são Alagoi-
nha, APAMA, Arisco, Coqueiro, Boa 

Fé, Bom Destino, Córrego Mossoró, 
Jurema, Montana, Nova União, Oiti-
cica, Olga Benário, Oziel Alves, Pau 
Branco, Paulo Freire, Pomar, Puxa 
Boi, Real, Recanto da Esperança e 
Senegal, todas do bloco I. Além de 
Barro Branco, Carmo, Estreito, Jure-
ma Seca, Melancias, Morada Nova, 
Passagem de Pedra, Piquiri, Rincão, 
Sussuarana e Umari do bloco II.

Já os agricultores do bloco III e IV 
serão atendidos de 16 a 30 de novem-
bro na primeira chamada. A segunda 
está programada para acontecer de 
13 a 17 de dezembro e a repescagem 
de 27 a 30 do último mês do ano.

“Estamos iniciando o processo 
de chamamento para o Programa 
Semear, que é mais conhecido co-
mo do corte de terra. De acordo 
com as datas, com os prazos que se-

rão enviados os agricultores devem 
se encaminhar à Secretaria para o 
recebimento das � chas de preenchi-
mento dos nomes dos bene� ciários. 
Esperamos contar com todos vocês 
e começaremos a partir do início 
do próximo mês de novembro”, ex-
plicou o coordenador do programa, 
Ney Maranhão.

O Programa Semear 2021 incen-
tiva o pequeno agricultor familiar 
através do fornecimento gratuito de 
óleo diesel para o corte de terra na 
zona rural do município de Mosso-
ró. Cada um recebe 22 litros.

O programa existe há mais de 
20 anos e ajuda o produtor rural das 
comunidades mossoroenses a pro-
duzir os frutos da terra necessários 
à subsistência e ao crescimento da 
renda familiar.

Secretaria inicia chamamento 
para o Programa Semear 2022

AGRICULTURA

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Meio Am-

biente, Urbanismo e Serviços Urba-
nos (SEIMURB), realizou no sábado 
16 reunião com os vendedores que 
desejam comercializar produtos 
nos cemitérios públicos no próximo 
Dia de Finados. O encontro foi rea-
lizado no auditório da Estação das 
Artes Elizeu Ventania.

Os comerciantes foram orien-
tados quanto ao uso das áreas nos 
cemitérios São Sebastião e Novo 
Tempo. Durante a reunião, foi pro-
movido sorteio dos espaços e cadas-
tramento dos vendedores.

“Essa reunião foi muito im-
portante para fazer as orientações 
necessárias aos comerciantes que 
desejam comercializar nos cemité-
rios públicos no Dia de Finados. Nós 
realizamos o sorteio para garantir 
a lisura no processo. O sorteio foi 
um sucesso, tudo ocorreu bem, os 
comerciantes saíram satisfeitos, 
inclusive, porque é um processo 
mais justo para organizar o trabalho 
deles”, explicou Cleciano Rebouças, 
diretor executivo de Meio Ambiente 
e Urbanismo.

Lúcia Maria foi uma das partici-
pantes da reunião entre Prefeitura 
de Mossoró e vendedores. Ela co-
mercializa produtos há mais de 10 
anos no Cemitério São Sebastião. 
“Eu vendo � ores e água no cemité-
rio. Esse é um momento importante 
para nós conseguirmos uma renda 
extra, pois devido a pandemia tive-
mos algumas di� culdades”, contou.

Tânia Maria Fernandes vende 
produtos nesta época do ano há 
mais de uma década. “Já faz alguns 
anos que eu comercializo. No mo-
mento é o que eu tenho para fazer e 
dá pra faturar um dinheirinho bom 
e é muito importante estar aqui 
participando para trabalhar com 
segurança”, disse a vendedora.

O diretor executivo de Meio Am-

biente e Urbanismo ainda explicou 
as próximas fases do processo. “Na 
quinta-feira, esses vendedores que 
aqui participaram do processo vão 
se dirigir à secretaria para pegar a 
autorização temporária do local 
especí� co. O nosso setor de � scali-
zação em conjunto com o setor de 
mobilidade urbana irá demarcar os 
locais para que os vendedores pos-
sam se instalar de maneira segura”, 
completou Cleciano Rebouças.

De acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura, são 40 vagas para 
comerciantes no Cemitério Novo 
Tempo e 60 vagas no Cemitério São 
Sebastião, divididas em duas formas: 
alguns vão poder se instalar desde as 
18h do sábado 30 e outros na segun-
da-feira 1º, a partir das 18h.

ORIENTAÇÃO | Encontro 
foi realizado sábado, no 
auditório da Estação das 
Artes Elizeu Ventania

WILSON MORENO/PMM

 Comerciantes foram orientados quanto ao uso das áreas nos cemitérios



Geral •Natal, terça-feira, 19 de outubro de 2021 11

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sra. CRISTINA BERNAT MOLINA, espanhola, jornalista e publicitária, solteira, portadora da Cédula de 
identidade RNE n° V899379-R, inscrita no CPF/MF sob o n° 017.569.164-97, residente e domiciliada na Rua das Graunas, 
n° 70, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano na Rua Arara, fazendo esquina com a Travessa das Araras, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 315,82m² (trezentos e quinze metros e oitenta e dois decímetros quadrados), 
imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.015.03.1212.0000.5 e 
sequencial n° 1.0088741, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 14,94m, com a Travessa 
das Araras; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 21,00m com a Rua Arara; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 15,90m, com a 
Natural Madeira Comércio e Serviço Ltda; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 20,00m, com a Bajas Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 116.853,40. A requerentes alegam 
o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o 
Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a empresa Natural Madeira Comércio e Serviço Ltda, a empresa Bajas 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: Sr. JOSE LUIS SANCHEZ RAMOS, espanhol, casado com a Sra. GENALVA GOMES DA SILVA, ele com o 
RNM n° G096585-S, e CPF/MF sob o n° 708.369.434-65, ela, brasileira, RG n° 001225286, CPF/MF sob o n° 791.444.544-
49, ambos, residentes e domiciliados na Rua do Barreiro, 72, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Cisnes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 312,11m² (trezentos e doze metros e onze decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.03.1360.0003.5 e sequencial n° 1.001805.0, CEP: 
59.178-000. Ao Norte, Do ponto P1 ao P2 com 12,50m, com a Srª. Zinaide Nunes Magalhães de Araújo e a Sra. Nadia 
Mariela Salichs Mateos; Ao Leste, Do ponto P2 ao P3 com 24,95m, com o Sr. Roberto Nardozi; Ao Sul, Do ponto P3 ao P4 
com 12,50m, com a Rua dos Cisnes; Ao Oeste, Do ponto P4 ao P1 com 25,00m, com a Srª. Claudia Betina Gaite.  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 300.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Roberto Nardozi, a Sra. Claudia Betina Gaite, a Sra. 
Nadia Mariela Salichs Mateos, a Sra. Zinaide Nunes Magalhães de Araújo, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LP, em favor do empreendimento para pesquisa mineral da substância ferro, numa área de 4,60 hectares, 
objetivando um volume de 14,951 metros cúbicos, localizado na zona rural no município de Sítio Novo/RN, 
Lagoa de Velhos/RN e Serra Caiada /RN. 

Henio Santana de Paiva 
Coordenador de Projetos Minerais 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
JOSÉ GERMANO NETO (PANIFICADORA SÃO JOSÉ), CNPJ sob n° 42.277.620/0001-12, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, para a atividade de Fabricação de produtos de 
panificação industrial, localizada na Rua Manjeiricão, nº 109, Novo Juremal, município de São Paulo do 
Potengi/RN. 

JOSÉ GERMANO NETO 
Representante Legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
está requerendo ao IDEMA a Licença de Instalação e Operação para a Extração de blocos de Quartzito para 
uso ornamental, com volume de 200m³/mês em uma área de 5,0 ha, localizada na Fazenda Jurumenha – 
Zona Rural – Santa Maria – RN.  

Jesus Ávaro Rey Bello  
Sócio Administrador  

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Obra Limpa Express Ltda., CNPJ nº 41.953.488/0001-59, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada - LS 
para o Transporte de Produtos Não Perigosos, localizada na Rod. BR304, 1519, Galpão 01, Sala 01, 
Aeroporto, Mossoró/RN, CEP 59.607/860.  
 

Mario Lino de Mendonça Neto 
Sócio-administrador 

 
 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
O Presidente da Junta Governativa da FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de 
suas atribuições, convoca as entidades filiadas para Assembleia Geral Eletiva da Federação de Judô do Estado do Rio 
Grande do Norte - FJERN, a se realizar no dia 19/11/2021, com primeira chamada prevista para às 19:30 horas, na 
sede administrativa da FJERN, no Aeroclube do Rio Grande do Norte, situada na Av. Hermes da Fonseca, 1296, Tirol, 
para deliberar sobre eleição da Diretoria que cumprirá o mandato eletivo no quadriênio (2021-2025).  

 
Natal, 19 de outubro de 2021  

 
HERBET FONSECA MAIA  

RG: 1294842/SSP/RN – CPF: 813.360.394-34  
PRESIDENTE DA JUNTA GOVERNATIVA DA FJERN 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PEDRO SALES BELO DA SILVA, CPF 393.253.264-34, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia e argila, numa área de 3,42ha, 1000 m3 /mês, inserida na poligonal do 
Processo DNPM 848257/21, localizada na Fazenda Pelo Sinal 1, Município de São José do Mipibu-RN. 
 

PEDRO SALES BELO DA SILVA 
Requerente 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PEDRO SALES BELO DA SILVA, CPF 393.253.264-34, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia e argila, numa área de 7,38ha, 1000 m3 /mês, inserida na poligonal do 
Processo DNPM 848258/21, localizada na Fazenda Pelo Sinal 2, Município de São José do Mipibu-RN. 
 

PEDRO SALES BELO DA SILVA 
Requerente 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

POLIMEXE CONCRETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 37.254.253/0002-82, torna-se público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – IDEMA um Pedido 
de Licença de Regularização de Operação (LRO) para regularização de atividade de uma Usina de Concreto 
em uma área de 0,5 hectare com 120 metros quadrados de área construída, com uma produção mensal de 200 
metros cúbicos de concreto, localizada na Rodovia RN 288, KM 02, S/N CAICÓ-RN. 

RENATO CASIMIRO DE ASSIS 
Diretor Presidente 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO – LO 

  
GERAÇÃO CENTRAL EÓLICA RENASCENÇA I S.A., CNPJ nº 12.831.777/0001-87, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação (LO) para a Geração de Energia Eólica com capacidade total de 150MW, localizada 
na Fazenda Estrela do Mar, Zona Rural do município de Parazinho/RN. 
  

MÁRIO LÚCIO FERREIRA ALVARENGA 
DIRETOR DE MULTIPLAS FONTES 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

A Usina Fotovoltaica Vale do Bom Jesus Ltda, CNPJ 39.841.138/0001-59, com endereço na Rua 
Conselheiro Brito Guerra 1324 – Sala A, Tirol Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Fotovoltaico 
Vale do Bom Jesus, com 158,794MW de potência total, a ser implantado no município de Bom Jesus/RN. 

Raul de Medeiros Dantas Neto - Diretor 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
V e V EXTRAÇÃO E COMERCIO DE SAL LTDA, CNPJ: 25.425.776/0002-65, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LS para Indústria de Beneficiamento de sal marinho, localizada na Rua: Francisca Feitas da Rocha, 01 – 
Redenção, Mossoró/RN. 

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO 
Proprietário 

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sra. EDINA TAVARES DA FONSECA, brasileira, divorciada, aposentada, portadora do RG n° 040948015 – 
IFP-RJ, e inscrita sob o CPF/MF n° 531.710.987-68, residente e domiciliada na Rua da Mata, n° 590, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata,  Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 7.570,24m² 
(sete mil, quinhentos e setenta metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.028.05.0835.0000.1 e sequencial n° 1.003615.6.  Com a 
seguinte descrição – Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 32,82m, com a Rua da Mata;    Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
143,00m, com o Sr Arnou Felipe da Silva;    Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 80,50m, com o Sr Arnou Felipe da Silva; Ao 
Oeste, do ponto P4 ao P5 com 56,80m, com a Sra Michelle Filgueira Silva de Menezes, Sr Italo Marinho Silva Menezes, 
com o Sr Ivo Marinho de Menezes Filho, com a Sra Maiara Cristian Ochiai, do P5 ao P6 com 71,27m, com o Sr Flavio 
Eduardo Silveira, do P6 ao P7 com 22,70m, do P7 ao P8 com 41,30m, do P8 ao P1 com 32,25m, com o Sr Flavio Eduardo 
Silveira, totalizando um limite Oeste com 167,52m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
350.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses 
de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Prefeitura realiza 
Primeiro Seminário 
sobre Desafios da 
Agricultura Familiar 

MACAÍBA

Com a presença do secre-
tário municipal de Assun-
tos de Governo, Edivaldo 

Emídio, representando o prefeito 
Emídio Júnior; diretor técnico da 
Emater/RN, Raimundo Costa; re-
presentante da FETARN, Manoel 
Cândido; diretor da Escola Agrí-
cola de Jundiaí-UFRN, professor 
Ivan Max; e o representante da 
SEDRAF, Lucivaldo Vieira, os 
agricultores de vários assenta-
mentos e comunidades rurais, 
movimentos populares como o 
Movimento dos Sem Terra – MST 
e o Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras em Agricultura 
de Macaíba – STR, associação 
de apicultores, suinocultores, re-
presentantes da COAPAFAMA e 
da AGROTERN, foi realizado na 
manhã da quarta-feira 13 o 1º 
Seminário sobre os Desa� os da 
Agricultura Familiar nos próxi-
mos anos.

Os participantes vivenciaram 
uma manhã produtiva que apon-
tou quais são os desa� os que a 
Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária e Pesca – SEMAPE 
precisa enfrentar nos próximos 
anos para fortalecer a Agricultura 
Familiar em solo macaibense, de 
acordo com o titular da pasta, Cí-
cero Militão.

O secretário da SEMAPE des-
tacou as metas a serem alcançadas 
pela Secretaria e a promoção do 1º 
Simpósio da Agricultura Familiar a 
ser realizado na primeira semana 
de dezembro, fechando o calen-
dário da Secretaria, a inauguração 
da Feira da Agricultura Familiar, 
feirante dona Antônia Auta, no 
próximo dia 22 de outubro, ao lado 
do Pax Club, e das parcerias com 
as instituições federais, estaduais 
e municipais para fortalecer nos 
próximos anos a agricultura fami-
liar macaibenses, além da futura 
Feira Agropecuária que promete 
movimentar a economia pecuária, 
a gastronomia e a geração de em-
prego e renda na cidade.

O secretário Edivaldo Emídio 
ressaltou as lutas que o prefeito 
tem encampado em prol do de-
senvolvimento da cidade e tam-
bém do campo. O prefeito tem 
mantido contato com o Governo 
do Estado para a realização de 
parcerias no intuito de fomentar 
a economia e os demais setores.

Um dos maiores destaques 
apresentado no Seminário foi 
o planejamento que a EAJ está 
realizando para incluir os jovens 
e demais trabalhadores ligados 
aos assentamentos rurais e mo-
vimentos sociais no processo de 
formação e capacitação que será 
promovido pela Escola. 
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Pasta de amendoim é fit? 
Vamos desvendar este mistério?! Quem nunca 

se acabou na pasta de amendoim por pensar “é � t, 
então pode”?! Pois, então, se enganou! 

Utilizada para substituir o docinho na dieta ela 
ganhou espaço no mercado e o coração de mui-
tos. Por conter muitas calorias em uma pequena 
porção é fácil colocar tudo a perder, por isso não 
considero um alimento � t! 

O consumo dela deve ser moderado e dentro 
de um contexto saudável, logo, se você não tem 
controle, já sabe né?! 

- Ganhou fama de � t por ser feita com um ali-
mento natural, mas se perder o controle, vai extra-
polar nas calorias. 

- Não é para comer à vontade. 
- É muito calórica. Uma colher das de sopa tem 

115 kcal, ou seja, pouco volume para muita caloria. 
- Aquela lambidinha a mais na colher, também 

possui calorias.  
- Boa para shakes hipercalóricos.

O Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio Grande do 
Norte (CBMRN) registrou um 

aumento de 42% de atendimentos de 
ocorrências de incêndios � orestais 
em todo o estado. O levantamento 
leva em conta os registros feitos en-
tre janeiro e setembro deste ano em 
comparação com o mesmo período 
de 2020. Os dados foram divulgados 
nesta segunda-feira 18 pela Diretoria 
de Engenharia e Operações do CB-
MRN.

De janeiro a setembro, o Corpo de 
Bombeiros recebeu 1.269 chamados 
de focos de incêndio em matas con-
tra 894 casos em 2020. Vale ressaltar 
que nos primeiros 15 dias do mês de 
setembro foram registrados cerca de 
13 atendimentos diários envolvendo 
incêndios � orestais.

“Em comparação com os anos 
anteriores, em especial com o ano 
passado, houve um aumento bas-
tante considerável de ocorrências 
atendidas. Com recursos do Governo 
do Estado e a partir de convênios 
com a união, recebemos nos últimos 
anos viaturas administrativas, ope-
racionais, equipamentos e também 
promovemos vários cursos de com-
bate a incêndio, ou seja, a Corpora-

ção vem evoluindo regulamente na 
prestação do serviço para atender 
de maneira mais e� caz a população 
norte-rio-grandense”, disse o coman-
dante-geral do CBMRN, coronel Luiz 
Monteiro Júnior.

Ainda de acordo com o o� cial 
do CBMRN, um fator que aumenta 
consideravelmente a incidência de 
incêndios � orestais é a estiagem en-
frentada pelo estado, bem como os 
incêndios intencionais ou acidentais. 
“É bem verdade que a maioria dos 
sinistros, infelizmente, acontecem 
em razão da ação humana com a 
limpeza de terrenos e na preparação 
do solo para plantações”, � nalizou.

Em caso de necessidade, como 
os agricultores que preparam seus 
terrenos, é importante fazer aceiros 
( faixas ao longo das cercas onde a 
vegetação foi completamente elimi-
nada da superfície do solo, que tem 
como � nalidade prevenir a passa-
gem do fogo para área de vegetação) 
e observar qual o melhor tempo e 
horário. Outra recomendação do CB-
MRN é que os terrenos baldios sejam 
mantidos limpos, sem entulhos e se 
alguém perceber algum foco de in-
cêndio deve entrar em contato ime-
diato com o Corpo de Bombeiros, 
por meio do telefone 193.

Em maio deste ano, o Governo 
do Estado entregou 12 kits para pick-
-up de combate a incêndio � orestal 
(tanques de 400 Lts com conjunto 
motobomba), tendo como valor 
unitário R$ 14.660,00, totalizando R$ 

175.920,00. Compra celebrada pelo 
FUNREBOM (Fundo de Reapare-
lhamento do Corpo de Bombeiros). 
Além disso, foi feita a manutenção 
preventiva e corretiva da Auto Pla-
taforma Aérea – APA (recuperação 
operacional da viatura), tendo como 
valor total R$ 399,700,00. Já no mês de 
julho, a Governadora Fátima Bezerra 
entregou quatro novas viaturas de 
combate a incêndio para o Corpo de 
Bombeiros Militar e 514 equipamen-
tos de combate a incêndio urbano 
e � orestal, com um total de investi-
mento de mais de R$ 3.397.206,60, 
contando com convênios e recursos 
estaduais.

A gestão lançou, em agosto, o Pla-
no Estadual de Prevenção Ambiental 
e Combate às Queimadas e Incêndios 
Florestais, conhecido como RN SEM 
CHAMAS. O Plano Governamental 
de� ne execução de ações conjuntas 
pelo Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(Semarh), IDEMA, Polícias Militar e 
Polícia Civil e ITEP em ações educa-
tivas, de monitoramento e de inves-
tigação em resposta às queimadas e 
incêndios � orestais do RN.

A iniciativa possibilitou a união 
de esforços das instituições que 
atuam direta e indiretamente no 
enfrentamento destas situações de 
risco e infrações ambientais. As ativi-
dades são realizadas por meio de um 
sistema de parcerias institucionais, 
integração e cooperação mútua, para 

otimizar a aplicação dos recursos hu-
manos e materiais disponíveis, inclu-
sive na investigação de casos suspei-
tos de queima intencional, através de 
perícias e apresentação de denúncias 
à justiça. Objetivo é reduzir ocorrên-
cias, elaborar mapas para monitora-
mento, educação ambiental e reduzir 
a degradação.

Lei
O Código Florestal Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, no 
Capítulo IX “DA PROIBIÇÃO DO 

USO DE FOGO E DO CONTROLE 
DOS INCÊNDIOS”, Art. 38 de� -
ne que: Art. 38. É proibido o uso 
de fogo na vegetação, exceto nas 
seguintes situações: I – em locais 
ou regiões cujas peculiaridades 
justi� quem o emprego do fogo em 
práticas agropastoris ou � orestais, 
mediante prévia aprovação do ór-
gão estadual ambiental competen-
te do Sisnama, para cada imóvel 
rural ou de forma regionalizada, 
que estabelecerá os critérios de 
monitoramento e controle.

Número de ocorrências de incêndios 
florestais no RN aumenta 42% em 2021
OCORRÊNCIAS| De janeiro a 
setembro, o CBM recebeu 
1.269 chamados de focos 
de incêndio em matas

CMBRN

Estiagem é um dos fatores que colaboram com aumento de incêndios

REPRODUÇÃO
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

LOURIS
Hoje a coluna deveria falar so-

bre um bocado de eventos sociais, 
mas escolheu os caminhos mais 
afetivos, porque não há festa maior 
que a amizade. Nesta terça é dia 
de celebrar RODRIGO LOUREIRO, 
amigo-irmão que essa vida me 
presenteou. Em tempos de tanto 
ódio, julgamentos e desamor se faz 
necessário ampli� car o que temos 
de melhor, dizer que existem 
pessoas que fazem a diferença na 
vida de outras. Isso é ele!

*
É uma amigo de todas as horas, 

que vibra, dá o braço, dá carona, 
faz o impossível sempre com o 
seu máximo. Sabe dos defeitos, 
mas potencializa as qualidades, 
estimula, repreende com a palavra 
certa no momento certo, sonha 
junto e te empurra para frente. É o 
tipo de relação onde só há verdade. 
Rodrigo pensa no outro. É � lho, 
irmão, tio, neto e enteado presente. 
Sua família, está em primeiro 
lugar, o problema que os amigos se 
transformam em família, gente de 
dentro de casa, sem cerimônia. 

Rodrigo é daquele tipo de 
companhia que você se sente 
segura até para beber junto, aquele 
que você rir das chatices (os abusos 
com comida são memoráveis), que 
você pode ligar as 2h da manhã, 
marcar uma resenha ou viagem 
de última hora,  aquele que segura 
as pontas e está lá seja o lá céu ou 
aquele outro lugar contrário. 

*
Neste novo ciclo, desejo anos 

de vida saudável para que ele 
continue compartilhando comigo 
e com muitos a sua grandeza. Que 
saiba se deixar amar e acredite que 
pessoas transformam e mudam o 
mundo. Ele é uma dessas pessoas.

ARENA SHOW
Não sei vocês, mas dentro 

dessa loucura de pandemia uma 
de minhas saudades era um show, 
visto assim de pé de palco. No 
sábado passado voltamos às grandes 
apresentações, graças aos meninos 
da Clap (Fred Queiroz, Felintinho 
Filho, André Dantas, Júnior Fofão e 
Raphael Lima) que começaram em 
grande estilo, na Arena das Dunas. 
Evento organizadíssimo, distribui-
ção de máscaras, público animado 
palco 360 e artistas com muita 
vontade de agradar. Que venha 
o próximo, dia 20 de novembro, 
quando já estão marcados os shows 
de Taty Girl, Bruno e Marone. Que as 
pessoas se vacinem para que, de fato, 
tudo retorne com segurança, o mais 
próximo da normalidade.

LOVE YOU
Marido esmerado, o deputado 

Jacó Jácome cuidou pessoalmente 
dos detalhes e organização da reno-
vação das bodas e festejo de 5 anos 
de casado com a lindinha Mariana 
Procópio - grávida de Celina, que vai 
fazer companhia ao primogênito 
João Antônio. 

Reuniu familiares em jantar 
no Restaurante Nau com a ilustre 
presença de Pastor Martim Alves 
da Silva, presidente da Assembleia 
de Deus no RN, que abençoou 
novamente a união .

FAMÍLIAS
Rayssa Pinheiro e Habib Chalita 

batizaram na Igreja de São Judas Ta-
deu a filha Maria Rita, no ultimo final 
de semana. Encontro lindo das duas 
famílias em Renata Motta. A pequena 
foi bastante mimada pelos padrinhos, 
a tia Rayane Pinheiro e Heber Vila.

*
Já em Pirangi, Madson e Renati-

nha pareciam recém casados de tão 
emocionados e felizes na comemo-
ração de 15 anos juntos. O anjo da 
Amico fez questão de ressaltar que 
todos os presentes de alguma forma 
� zeram e fazem parte da construção 
do amor deles e numa linda decla-
ração, disse que amaria a esposa até 
o � m da vida! Uma queima de fogos 
selou as palavras e a festa rendeu até 
a madrugada com Boca de Sino e 
Robinz Band.

Happy    Birthday
Geraldo Filho, Rodrigo Loureiro, Deyvson Araujo, Adriana Rosas, Juliane Bezerra, Elisio Galvão

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 É-Tem baby na família de Beth Almeida e Marino 
Eugênio. A � lha Lucila, que mora na Europa, está grá-
vida do primeiro � lho, Lorenzo, para a alegria do pai, 
Fabrizio, e do tio Luciano Almeida, que ganha mais um 
sobrinho.
 A Frente Parlamentar da Mulher de Parnamirim, coordenada 

pela vereadora Fativan Alves, organiza para o próximo dia 22, um 
evento cheio de serviços gratuitos na sede da Câmara em alusão ao 
Outubro Rosa. 
 Sucesso de refrão fácil tipo chiclete, “Auuuuuuuu late 

coração,cachorro, late coração” é a música do momento na 
voz do cantor Ávine Vinny. Vem dominando as redes com a 
dancinha agregada.
 O ortodontista Cloaldo Mendonça comemora o título de 

Especialista em Harmonização Orofacial. Integrou a quarta turma 
reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e MEC.

CLIJA CHAIT comanda mais de 
20 empreendimentos de comes 
e bebes nos Estados Unidos e 
Coreia do Sul. Tem restaurantes, 
bares, padaria e até uma das mais 
renomadas lojas de vinhos de Los 
Angeles, a Boutellier Wines. É 
exemplo de protagonismo nordes-
tino pelo mundo, saída daqui do 
RN, de Cerro Corá. Estamos falando 
de empreendedorismo e altíssima 
gastronomia. Ela conseguiu até 
expandir os negócios, junto com o 
marido Bill Chait, renomado res-
tauranteur americano. A aguerrida 
@clijachait é um exemplo de força 
de vontade e amor pela cultura 
brasileira, que expõe nos pratos 
que adora oferecer na Califórnia. 

As conexões que importam não usam o Wi-Fi“

“

DIVULGAÇÃO

Ao centro, Madson e Renatinha Vidal 
com os amigos Ricardo/Cristiane Abreu e 

Mariana/Renato Duarte

Pais e padrinhos de Maria Rita, Rayanna, Rayssa 
Pinheiro, Heber Vila e Habib Chalita

O aniversariante Bento Herculano com 
Tiago Almeida e Marina Melo

B- DAY - RODRIGO LOUREIRO 

D
IVU

LG
AÇ

ÃO

Na Arena 360, 
Cris Macedo

e Daniel Cabral

Renovando as 
Bodas, 
Jacó Jácome 
e Marianna 
Procópio
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Alô, alô, arianjos! Os planetas estão trabalhados na 
gostosura e prometem deixar o seu dia uma maravilha. 
Além de contar com um instinto poderoso para os 
negócios, você deve ter facilidade para avaliar as pessoas 
e escolher bem com quem se alia e fecha parcerias.

Os astros estão de boa no céu e derramam good vibes 
nos seus relacionamentos pessoais e profi ssionais, inclusive 
com quem está longe. Sociável e comunicativo, seu signo 
tende a se expressar de maneira agradável e elegante, e isso 
aumenta as chances de se destacar em reuniões de negócios.

Meninos e meninas de Touro, os astros avisam 
que você conta com bom gosto, alto poder de 
avaliação e faro para fazer ótimos negócios. Isso 
resulta na possibilidade de pintar herança, pensão 
ou ganhos, principalmente através de associações.

Seu dia começa muito tranquilo e favorável, 
escorpianes. Hábitos saudáveis de alimentação 
devem fortalecer a saúde, e Vênus tá on na sua 
Casa da Fortuna e fi ca de boa com a Lua. O que 
isso signifi ca?

Gêmeos, meu consagrado, os planetas mandam 
avisar que há possibilidade de recursos materiais 
chegarem logo pela manhã. Aleluia, glória, salve! 
Pode entrar numa associação e ter sucesso em 
contratos.

Sagitarianos amados, os astros levantam a sua bola 
e mandam avisar que pode conseguir o que deseja 
logo pela manhã. É que seu jeito sociável, charmoso 
e atraente deve ser bem-visto pelas pessoas, e aí 
você tende a conseguir coisas materiais e favores.

Câncer, meu cristalzinho, os planetas estão numa 
vibe ótima e enviam energias poderosíssimas na sua 
vida profi ssional. Além de deixar o clima tranquilo 
no ambiente de trabalho, sua personalidade 
agradável pode fazer sucesso com clientes.

Pode glorifi car de pé, caprica, pois seu dia promete 
ser tudo de bom! Se trabalha em casa, seja com seu 
empreendimento ou em home offi ce pela fi rma, o 
clima tranquilo e confortável do lar será ótimo para 
se dedicar às suas tarefas e produzir com capricho.

É um dia perfeito sem defeitos que você quer? 
Toma, Leão, meu reizinho/minha rainha! Os astros 
avisam que você tende a fi car mais sociável e 
cativante, o que benefi cia suas relações pessoais e 
profi ssionais, ainda mais com quem tem afi nidades.

Seu poder de comunicação tá de parabéns, aquarianes. 
Mais emotivo e sociável, você tende a se expressar 
com facilidade e mostrar seus sentimentos mais 
sinceros, aí tudo indica que vai se relacionar numa boa 
com todo mundo, principalmente os amigos.

Alô, alô, virginiana e virginiano! O dia começa com 
transformações no lar, mas tudo indica que serão 
pra glorifi car de pé. Você tende a demonstrar mais 
carinho pela família e o clima deve fi car muito 
harmonioso e gostoso.

Preparem-se, piscianes, pois a previsão é de chuva de 
money, money, money! A Lua tá on na sua Casa da 
Fortuna, troca likes com Vênus e avisa que seu trabalho 
pode ser lucrativo. Tudo indica que seu jeito amável e 
agradável de se expressar deve atrair as pessoas.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
“Verdades Secretas 2” será 

disponibilizada em blocos de 10 
episódios, até o dia 15 de dezembro. 

Estreia nesta quarta-feira na 
Globoplay...... E de acordo com 
a diretora Amora Mautner, uma 
produção pra lá de quente em 

matéria de cenas de sexo...... Tanto 
assim que houve a necessidade 

de contratar uma professora para 
auxiliar o elenco nesse departamento, 
“porque esgotou o repertório sexual”.
A propósito, Claudia Leitte incluiu 
a “pole dance” no seu roteiro...... E 

contou também que está “malhando 
que nem animal”, na expectativa 
de retomar os trios no Carnaval.

Renata Sorrah fará a série em inglês 
“Rio Connection”, parceria Globo e 

Sony...... Também estão con� rmados 
o francês Aksel Ustun, � iago Felix, 

Erick Andrade, Marina Ruy Barbosa, 
entre outros.A jornalista Janine 

Borba está de volta ao jornalismo da 
Record, recuperada de uma cirurgia 

no quadril.

Teve um parênteses
Em toda essa história da tele-

visão no futebol, em meados dos 
anos 1960, o então presidente da 
Federação Paulista de Futebol, João 
Mendonça Falcão, entendeu que as 
TVs deveriam pagar para transmitir 
o campeonato.

Record e Tupi, como não tinham 
como e nem dinheiro, resolveram de-
sistir. Não tinha mais futebol na TV.

Mas aí...
Em busca de uma solução para 

as tardes de domingo, Tuta, Nilton 
Travesso, Manoel Carlos e Raul Du-
arte, da Equipe A, da Record, decidi-
ram criar o “Jovem Guarda”.

E chamaram para a sua apresen-
tação um cantor, Roberto Carlos, 
que estava começando a fazer su-
cesso. E foi aquela loucura.

Anote
“Gênesis” vai até 16 de novem-

bro na Record. Está tudo gravado e 
agora é só exibição.

Depois dela, compactos de “Os 
Dez Mandamentos” e “A Terra Pro-
metida”, como preparação para a 
estreia de “Reis” no começo do ano.

Elenco de Reis
Giovanni Dopico assinou com a 

Record e estará no elenco de “Reis”.
O seu último trabalho foi co-

mo Santiago em “Malhação Vidas 
Brasileiras” na Globo. Giovanni 
se junta a nomes como Vinícius 
Redd, Daniel Blanco, Pâmela To-
mé e Dudu Pelizzari, também já 
escalados.

Férias
Poliana Abritta comemora 7 

anos de “Fantástico” no dia 2 de no-
vembro.

Como “presente”, já se prepara 
para um novo período de rápidas 
férias no programa.

Chegando
E conforme estabelecido, no dia 

21 de novembro, Maju Coutinho e 
Alex Escobar vão iniciar seus traba-
lhos no “Fantástico”.

O programa passará a ter duas 
mulheres no comando, enquanto 
Escobar assume a parte esportiva. 

Natural isso
É muito provável que Tadeu 

Schmidt assuma, além do “BBB”, o 
“� e Voice Brasil” em 2022.

Já é uma possibilidade em estu-
dos. Também no caso, substituição 
pura e simples. 

Fafá
Fafá de Belém será a convidada 

especial do “MasterChef ”, na Band, 
nesta terça-feira.

E bem no episódio que irá de� -
nir os 10 melhores cozinheiros desta 
temporada, com a mesma simpatia 
e alegria de sempre.

Volta da Record 
ao futebol de São 
Paulo é também 
uma volta na 
história

Agora em janeiro teremos o 
início dos campeonatos regionais 
de futebol e o fato a se destacar é 
a volta da Record ao Paulistão. 
Ou ao início de tudo.

Única no ar entre as grandes 
TVs do passado, existe toda uma 
tradição neste retorno. Um tem-
po em que as condições eram 
próximas de zero. Até mesmo 
para um jogo no Pacaembu se 
exigia uma “operação de guerra”, 

ARQUIVO

com � os e cabos se arrastando por 
milhares de metros.

Foi aí que tudo começou, movi-
mentando nomes como os de Raul 
Tabajara, Paulo Planet Buarque, 
Flávio Iazzetti, Elpídio Reale Jr e 
Silvio Luiz.

Anos mais tarde, em meio a 
enormes di� culdades para produ-
zir novelas ou mesmo programas 
que pudessem concorrer com 
emissoras mais poderosas, a Re-
cord voltou ao futebol, valendo-se 
que não era preciso pagar nada por 
isso. Não tinha cobrança de direitos.

Narrador Hélio Ansaldo, comen-
tarista Silvio Luiz, com reportagens 
de Flávio Prado. Em pouco tempo, 
Hélio e Silvio inverteram as funções.

E foi aí que surgiram bordões 

como, “acerta o seu aí que eu arre-
dondo o meu aqui”, “Pelas barbas 
do profeta”, “Olho no Lance” e “me 
conta aí o que só você viu”, entre 
tantos outros.

Bom ter a Record de volta aos 
campos esportivos e poder revelar 
outros Tabajaras, Silvios e Ansaldos 
para continuar a escrever essa his-
tória tão bonita.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
O Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
Construtora A. Gaspar S/A, 08.323.347/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
 Licença Simplificada, com prazo de validade até 13/10/2022 em favor do empreendimento extração mineral 
de areia, com área de lavra de 7,58 ha e volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda 
Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 
 Licença de Operação, com prazo de validade até 08/10/2027 para a transporte de cargas perigosas com 
capacidade total de transporte de 4,67 ton, localizada Complexo Eólico Jerusalém/Boqueirão, Zona 
Rural, Lajes/RN.  

Fabrício Barbosa Neto Gaspar 
Diretor de Obras 
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A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154338/TEC/RLO-1020, com validade até 
11/10/2024, para o poço petrolífero 7ARG0667RN, localizado no Campo de Produção 
de Alto do Rodrigues, Município de Pendências/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Renovação da Licença Simplificada para 03 acessos (DESMEMBRAMENTO DA 
MALHA VIÁRIA): 7BEN0011RN (925,01 metros); 7BEN0009RN (1.030,78 metros); 
7BEN0030RN (561,09 metros), situados no campo de BENFICA, município de Areia 
Branca/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 06 acessos (DESMEMBRAMENTO DA 
MALHA VIÁRIA): 7MOR0007RN (121,63 metros); 7MOR0017RN (116,34 metros); 
7MOR0005RN (200,07 metros); 7MOR0016RN (332,85 metros); 7MOR0008RN (309,79 
metros); 7MOR0006RN (112,31 metros), situados no campo de MORRINHO, município 
de Areia Branca/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 02 acessos (DESMEMBRAMENTO DA MALHA 
VIÁRIA): 7FCN0005RN (338,66 metros); 7FCN0006RN (84,18 metros), situados no 
campo de FAZENDA CANAÃ, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 02 acessos (DESMEMBRAMENTO DA MALHA 
VIÁRIA): 1VP0002RN (1.146,00 metros); 1VP0001RN (1.570,00 metros), situados no 
campo de VILA PIAUÍ, município de Areia Branca/RN.
Renovação da Licença Simplificada para 04 acessos aos poços 7CAM1451RN-A 
(medindo 139,86 metros); 7CAM1449RN-A (medindo 108,38 metros); 7CAM1440RN-A 
(medindo 312,51 metros); 7CAM1437RN-A (medindo 95,16 metros), situados no campo 
de CANTO DO AMARO, município de Mossoró/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sra. DIONI NEDI DA ROSA MORSCHEL, brasileira, divorciada e convivendo em união estável com separação 
total de bens, técnica em enfermagem, inscrita no RG n° 205.459.7576, inscrita sob o CPF/MF n° 508.110.700-00, 
residente e domiciliada na Rua dos Pardais, 13, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Pardais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 57,96m² (cinquenta e sete metros e noventa e seis decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme 
descrição abaixo: NORTE: 5,80m. Com RUA DOS PARDAIS;  LESTE: 9,80m. COM NEIDE MARIA NASCIMENTO SUL: 
6,00m. ALAIN CLAUDE JEAN SAVY; OESTE: 9,85m. VICTOR DANIEL GOMES SOSA;  Imóvel não registrado no cartório. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 
10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 19.10.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA inscrita no CNPJ: 05.052.764/0001-44, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Prévia - LP para uma Usina de Asfalto Móvel com instalação de escritório fixa situado na Rua 
Projetada 02 BR 304, 2900, Bairro Encanto Verde, Parnamirim/RN.  
 

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO 
SÓCIO DIRETOR 

 

Feira “Brasil Mostra Brasil” 
tem expectativa de público 
superior a 80 mil pessoas

Após ser cancelada em 2020 
por causa da pandemia da 
covid-19, a 26ª edição da fei-

ra Brasil Mostra Brasil acontecerá 
de 5 a 15 de novembro na Arena das 
Dunas, em Natal. Os organizadores 
do evento irão exigir comprovante 
da vacinação para que o púbico pos-
sa ter acesso às exposições.

Ao Agora Entrevista, o organi-
zador do evento, Wilson Martinez, 
ressaltou a falta do empresariado 
local em expor na feira. Segundo ele, 
quase 70% dos expositores vêm de 
fora do Rio Grande do Norte.

“Eu � co muito triste, pois tem 
26 anos que insistimos, mas o em-
presariado local não tem muito in-
teresse. Durante todo esse período, 
a maioria dos nossos expositores 
vem de fora do estado. Tem gente 
que vem do Rio Grande do Sul e dos 
demais estados do País. Trata-se 
de uma grande oportunidade de 
negócio, temo uma expectativa de 
mais de 80 mil visitantes. O empre-
sário daqui coloca o investimento 
na feira, como uma despesa, mas 
não é, é um investimento. É uma 

forma de divulgação a sua empresa. 
Ressaltamos a importância que o 
empresário local tem para divulgar 
eu negócio.

A organização enfatiza que irá 
exigir os cumprimentos dos pro-
tocolos sanitários com o intuito de 
evitar a propagação do coronavírus. 
“Nós vamos exigir o comprovante 
de vacinação e o uso de máscara 
será obrigado, assim como a utiliza-
ção de álcool em gel. A organização 
vai disponibilizar mais 20 pontos 
com álcool em gel espalhados por 
toda a feira, além de fazer a higieni-
zação do local. Também retiramos 
os carpetes que são proliferadores 
do vírus”, disse Martinez.

Um dos setores que mais mo-
vimentam a feira é o artesanato 
que vem do estado e de todo o país. 
Além de móveis, vestuário, calça-
dos, artigos de tecnologias irão mo-
vimentar os estandes de venda e de 
exposições nos dez dias de feira.

A estrutura será montada seme-
lhantes à última feira, realizada em 
2019. Quem tiver interesse em expor 
ainda pode entrar em contato atra-

vés do site da feira. O evento come-
ça no próximo dia 5 de novembro 
e segue até o dia 15, das 16 às 22h. 
Os ingressos estarão disponíveis no 
site uma semana antes do início do 
evento. No local, haverá estaciona-
mento para 3 mil veículos. O valor 
dos ingressos ainda não foi divulga-
do pela organização.

CUIDADOS| Organização do evento ressalta que irá exigir cumprimento dos protocolos 
sanitários com o intuito de evitar a propagação do coronavírus 

Eu fico muito triste, 
mas o empresariado local 
não tem muito interesse. 
Durante todo esse 
período, a maioria dos 
nossos expositores vem 
de fora do estado”

“
WILSON MARTINEZ
ORGANIZADOR DA FEIRA

Wilson Martinez reforça potencial do evento para divulgação e lamenta desinteresse do empresariado local

REPRODUÇÃO/AGORA RN



• Esportes Natal, terça-feira, 19 de outubro de 202116

RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Ninguém me contou. Eu vi!

A frase que inti-
tula a principal 
nota da coluna 

de hoje eu li em um 
per� l do Twitter liga-
do ao ABC no último 
domingo. Agora, faço 
uso dela para reveren-
ciar o Craque - assim 
mesmo, com C maiús-
culo -, que veste a ca-
misa 11 do alvinegro. 
Por ser jovem, muita 
gente me conta sobre 
os grandes atletas que 
jogaram pelo Mais 
Querido em décadas 
passadas. Danilo Menezes, Alberi e Jorginho são alguns dos nomes 
que me prendem a atenção quando ouço falar. Mas de 2007 pra cá, 
meus amigos, tenho tido o privilégio de assistir, sempre de perto, 
uma nova etapa da história ser escrita por um camarada nascido 
em Macaíba. E me sinto imensamente honrado por isso. Evidente 
que, aqui, o foco hoje é Wallyson Ricardo Maciel Monteiro. 

ANDREI TORRES

Atuação de gala
Reservo este espaço para falar 

do Mago pois ainda não consegui 
assimilar a partidaça que ele fez no 
último domingo contra o Caxias-RS 
em Natal. Como líder que é, chamou 
a responsabilidade, gritou no vesti-
ário que o acesso não poderia esca-
par ali e comandou, com maestria, 
um épico 3 a 0 su� ciente para devol-
ver o ABC à Série C do Campeonato 
Brasileiro.

Raridade
A bola jogada por Wallyson domin-

go passado foi daquela que há muito 
não se via pelos gramados potiguares. 
Um atacante de beirada que se dedi-
cou, ao longo de 90 minutos, a correr 
enlouquecidamente atrás da bola até 
mesmo em seu campo de defesa para 
fazer o jogo fluir favoravelmente. Quem 
esteve no estádio presenciou um pri-
mor de atuação individual, muito, mas 
muito distante do nível da Série D.

O ABC goleou o Caxias-RS 
por 3 a 0 no jogo da volta 
das quartas de � nal da Sé-

rie D do Campeonato Brasileiro 
2021, no domingo 17, no Estádio 
Frasqueirão, em Natal. O alvine-
gro venceu a partida com gols de 
Felipinho, Wallyson e Negueba, os 
três marcados no segundo tempo 
de jogo.

Com o resultado, o ABC elimi-
nou o Caxias e garantiu a vaga pa-
ra a Série C de 2022, além de um lu-
gar na semi� nal da quarta divisão 
deste ano. O Alvinegro de Natal vai 
enfrentar a Aparecidense-GO na 
próxima fase da disputa. Além de 
ABC e Aparecidense, Campinense-
-PB e Atlético-CE também garanti-
ram o acesso para a Série C.

AGENDA| Equipe 
potiguar vai enfrentar a 
Aparecidense, de Goiás, 
na próxima fase da disputa.

 O alvinegro  “mais querido” venceu a partida com gols de Felipinho, Wallyson e Negueba, os três marcados no segundo tempo de jogo, no Frasqueirão, em Natal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ABC bate Caxias 
e garante vaga 
na Série C

Velhos tempos
Como em 2007, no gol que deu 

a vitória ao ABC sobre o Bragan-
tino-SP e levou o time ao acesso 
naquele ano, Wallyson decidiu o 
jogo contra o Caxias numa jogada 
pela esquerda. Recebeu o passe, in-
vadiu a área, cortou para a direita e 
chutou � rme, queimando a grama, 
encontrando o canto direito do go-
leiro adversário. Na mesma trave. 
Na mesma direção. No mesmo mó-
dulo. Estava escrito nas estrelas.

Assistente
E seguindo a cartilha dos cra-

ques, ele também foi primordial 
para a construção do terceiro e 
último gol da partida. Com ampla 
visão de jogo, tabelou com Ne-
gueba, recebeu na direita, cortou 
o zagueiro e devolveu a pelota 
para o companheiro completar a 
goleada. Nem só de gols vivem os 
diferenciados. Eles também são 
generosos. Wallyson é O CARA e A 
CARA do ABC.

Chave de ouro
Com o principal objetivo do ano 

conquistado, é chegado o momen-
to de Wallyson e sua turma corre-
rem atrás da cereja do bolo. Ela tem 
nome: taça. A taça do Campeonato 
Brasileiro da Série D. Na semi� nal, o 
adversário será a Aparecidense-GO. 
Se avançar, o Mais Querido enfren-
ta Campinense-PB ou Atlético-CE 
na decisão. A luta agora é pelo bi-
campeonato nacional.


